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Voorwoord van het Ministerie van VWSVoorwoord van het Ministerie van VWSVoorwoord van het Ministerie van VWSVoorwoord van het Ministerie van VWS

Voor u ligt de eerste proeve van het deelrapport Preventie. Dit document, in opdracht
van het Ministerie van VWS opgesteld door het RIVM, beschrijft het terrein van de
preventieve gezondheidszorg. Het rapport maakt deel uit van het brancherapport
Volksgezondheid, dat in 2001 voor het eerst wordt uitgebracht. Naast het deelrapport
Preventie bestaat dit brancherapport uit de deelrapporten Care (opgesteld door
Prismant), Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Zorg (Trimbos-instituut) en
Cure (Nivel). Tegelijk met het brancherapport Volksgezondheid verschijnt het
brancherapport Welzijn en Sport, van de hand van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De ‘brancherapporten nieuwe stijl’ passen in het traject VBTB (Van Beleidsbegroting Tot
Beleidsverantwoording). Doel hiervan is de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van informatie aan de Tweede Kamer te bevorderen. De brancherapporten
Volksgezondheid en Welzijn en Sport beogen in feiten en cijfers achtergrondinformatie te
bieden bij de op de beleidsactualiteit gerichte Zorgnota, Begroting, het Jaarbeeld Zorg en
het verslag over de VWS-begroting. De instituten die de deelrapporten hebben
opgesteld, presenteren de informatie conform een door VWS voorgeschreven stramien.
Elk deelrapport bevat een terreinbeschrijving, een presentatie van de organisatorische
context, een overzicht van mogelijk te rapporteren feiten en cijfers (de kern van elk
deelrapport) en sluit af met een eerste inventarisatie van knelpunten in de
informatievoorziening. Door deze uniforme opzet hoopt VWS de kwaliteit van de
informatievoorziening structureel te verbeteren. Dit is niet alleen van belang in het kader
van VBTB, maar moet ook worden bezien in het licht van de vernieuwing van het
zorgstelsel. De toekomstige rol van verzekeraars, patiënten/consumenten en
zorgaanbieders in dit nieuwe stelsel maakt het wenselijk dat alle partijen over eenduidige
informatie(bronnen) kunnen beschikken.

Met deze eerste proeve van het deelrapport Preventie wil VWS toetsen of de gekozen
opzet voldoet aan de verwachtingen van de Kamer en betrokken partijen. In het
vervolgtraject zal scherper moeten worden gedefinieerd of gegevensverzameling volgens
het door VWS bepaalde stramien voldoende informatie oplevert om de publieke belangen
van de gezondheidszorg (kwaliteit van zorg, toegankelijkheid van zorg en doelmatigheid/
kostenontwikkeling) te monitoren. Uitgaande van een meer vraaggeoriënteerd en
decentraal georganiseerd zorgveld wordt in het vervolgtraject tevens nagegaan in
hoeverre de informatiebehoefte van VWS vanuit haar sturende rol samenvalt met die van
de andere belanghebbende partijen.

Het RIVM is voor deze eerste proeve van het deelrapport Preventie gevraagd ten minste
een geannoteerde inhoudsopgave op te stellen van gegevens. Daarom treft u in
hoofdstuk 3 (‘Feiten en cijfers’) omschrijvingen aan van mogelijk in te vullen tabellen. In
toekomstige deelrapporten moeten deze nader worden ingevuld. Tevens was het
noodzakelijk een vertaalslag te maken van de door VWS voorgeschreven
informatiecategorieën (vraag, aanbod en capaciteit, gebruik/productie, financiering en
kwaliteit van zorg). Deze zijn immers niet één op één van toepassing op het terrein van
preventie. Ondanks de vertaalslag is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van
categorieën als ‘vraag’ en ‘aanbod’. Op preventiegebied is immers nauwelijks sprake van
een vraaggerichte sturing van het aanbod. Preventie beslaat een breed beleidsterrein,
zeker omdat facetbeleid een essentieel onderdeel daarvan is. Bij de presentatie van
gegevens in hoofdstuk 3 is terecht gekozen voor een indeling, die de aangrijpingspunten
voor beleid, namelijk determinanten van gezondheid en ziekte, centraal stelt.

De keuze van gegevens in hoofdstuk 3 is sterk afhankelijk geweest van de beschikbare
bronnen. Zij zijn afkomstig uit zowel periodieke peilingen en registraties als uit
incidenteel onderzoek. Ook hebben de gegevens een zeker willekeurig karakter als het
gaat om het preventieaspect dat zij belichten en voor wat betreft de mate van
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detaillering. In het vervolg zal moeten worden bezien of een voldoende dekkende
informatieverzameling met een evenwichtige aandacht voor alle preventieonderdelen
gestalte kan krijgen.
In hoofdstuk 4 wordt een aantal vragen opgeroepen, gericht op een adequate
informatievoorziening. De verschillende knelpunten die het RIVM noemt zullen in het
vervolgtraject moeten leiden tot meer stroomlijning van de informatievoorziening ten
behoeve van het deelrapport Preventie.

In dit deelrapport wordt relatief weinig aandacht besteed aan gezondheidsbescherming,
zoals voedselveiligheid. Bij bescherming gaat het veelal om (wettelijke) maatregelen en
richtlijnen en het toezicht op de naleving daarvan op terreinen buiten de
volksgezondheid. Bezien zal worden hoe de aandacht voor gezondheidsbescherming in
toekomstige deelrapporten vergroot kan worden.



7

1111 TerreinbeschrijvingTerreinbeschrijvingTerreinbeschrijvingTerreinbeschrijving

1.11.11.11.1 OPDRACHTOPDRACHTOPDRACHTOPDRACHT

Zoals ook in de aanbiedingsbrief bij dit rapport staat vermeld, heeft het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om in 2001 twee brancherapporten uit te
brengen, te weten het brancherapport Volksgezondheid en het brancherapport Welzijn en
Sport. Het brancherapport Volksgezondheid is opgesplitst in vier deelrapporten: Cure,
Care, Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg (GGZ) en Preventie. De
rapportages dienen voor het betreffende terrein te rapporteren over de feitelijke
ontwikkelingen in de vraag, het aanbod, het gebruik, de financiering en de kwaliteit
daarvan in het afgelopen jaar (t-1), uiteindelijk op te bouwen tot de afgelopen vier jaren.
Het brancherapport moet op termijn uitgroeien tot een document dat is gevuld met
feitelijke informatie waarover binnen de sector zoveel mogelijk overeenstemming
bestaat. Hiermee wordt beoogd dat alle betrokkenen binnen de sector op den duur
gebruikmaken van dezelfde gegevens als basis voor discussie, beleidsvorming en
verantwoording. Het is de bedoeling dat de brancherapporten elk jaar op de derde
dinsdag van september (Prinsjesdag) worden gepubliceerd.

Het RIVM heeft eind mei 2001 de opdracht gekregen voor het opstellen van het
deelrapport Preventie als onderdeel van het brancherapport Volksgezondheid. In de
opdracht is aangegeven dat het om een eerste proeve gaat, die bestaat uit een
geannoteerde inhoudsopgave met achtergrondinformatie over preventie. Daarnaast bevat
het rapport minimale informatie over de te gebruiken informatiebronnen,
informatieleveranciers en de periode waarover kan worden gerapporteerd. De cijfers over
preventie uit de Zorgnota 2001 (VWS, 2000a) worden in dit rapport (waar mogelijk) wel
in tabellen gepresenteerd, evenals gegevens over de streefcijfers van het Ministerie van
VWS (VWS, 2000b; zie ook hoofdstuk 3). In het rapport moet ten slotte aandacht
worden besteed aan bestaande lacunes in de informatie(voorziening) en mogelijke
oplossingen hiervoor. De opdracht aan het RIVM bevatte – ter vergroting van de
uniformiteit van de verschillende deelrapporten – dwingende richtlijnen over de
hoofdstukindeling. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS vastgesteld dat gegevens
moeten worden gepresenteerd over vraag, aanbod, gebruik, financiering en kwaliteit van
preventie en zijn deze informatiecategorieën al door het Ministerie geoperationaliseerd.

1.21.21.21.2 WERKWIJZEWERKWIJZEWERKWIJZEWERKWIJZE

Dit is de eerste maal dat een deelrapport wordt opgesteld van de sector preventie. Een
volledig zicht op alle beschikbare informatiebronnen over het brede en zeer diverse
terrein ontbreekt derhalve. Er is dan ook gestart met het inventariseren van beschikbare
informatiebronnen en leveranciers. Het RIVM heeft er – met het oog op de benutting van
de benodigde expertise en draagvlak – voor gekozen het veld vanaf het begin bij het
opzetten van dit rapport te betrekken. Vanwege het korte tijdsbestek (van eind mei tot
begin augustus 2001) is er in samenspraak met het Ministerie van VWS voor gekozen
om slechts enkele sleutelorganisaties op het gebied van preventie te consulteren (zie
bijlage I voor een overzicht van betrokken organisaties). De bereidheid van de
organisaties om hun medewerking te verlenen was ondanks de tijdsdruk enorm groot.
Tijdens een schriftelijke consultatieronde en een werkconferentie, waarbij het Ministerie
van VWS aanwezig was, is meegedacht over de opzet, afbakening en vormgeving van
het deelrapport Preventie. Ook hebben de geconsulteerde organisaties bijgedragen aan
de inventarisatie van beschikbare bronnen en aan de operationalisatie van de
informatiecategorieën. Omdat de door het Ministerie van VWS voorgeschreven
operationalisatie van informatiecategorieën is gericht op zorg, was het voor deze
deelrapportage preventie noodzakelijk een vertaalslag te maken. In hoofdstuk 3 wordt
het resultaat van de vertaalslag gepresenteerd. Ten slotte hebben medewerkers van de
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geconsulteerde organisaties en van het Ministerie commentaar geleverd op de
conceptrapportage.

Alle bovenvermelde inspanningen hebben geleid tot de voor u liggende eerste proeve van
het deelrapport Preventie. Deze ‘geannoteerde inhoudsopgave’ kan worden ingevuld om
te komen tot een steeds volwaardiger rapportage vanaf september 2002. Het ministerie
van VWS zal in het najaar besluiten nemen over de opdrachtverlening voor de
toekomstige deelrapporten.
Om deze rapportage in de toekomst mogelijk te maken zullen, voortbordurend op
contacten die in het kader van het eerste deelrapport zijn gelegd, afspraken worden
gemaakt over het aanleveren van gegevens of conceptteksten. Met de
gegevensleveranciers zal een ‘taskforce’ worden opgesteld die is gericht op de
onderlinge afstemming en de kwaliteit van de gegevens. De door het Ministerie van VWS
aangewezen kennisinstituten zullen hierbij in ieder geval worden betrokken. Daarnaast
zal een adviescommissie worden ingesteld van personen, die instituten
vertegenwoordigen die een rol spelen bij de beleidsvorming en –uitvoering op het terrein
van preventie (ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD
Nederland, koepelorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntorganisaties, e.a.). Met deze
commissie zal de bruikbaarheid en het nut van bestaande informatie en de behoefte aan
nieuwe informatie worden besproken.

1.31.31.31.3 PLAATSBEPALING PREVENTIEPLAATSBEPALING PREVENTIEPLAATSBEPALING PREVENTIEPLAATSBEPALING PREVENTIE

Preventie maakt deel uit van volksgezondheid. Voor de plaatsbepaling van preventie
binnen dit terrein is onderstaande figuur bruikbaar. Het toont het conceptueel model dat
is gehanteerd in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM
(Ruwaard en Kramers, 1993 en 1997). Het model biedt een structuur om (gegevens op)
het terrein van de volksgezondheid te ordenen.

FIGUUR 1.1

Het conceptuele model VTV; uitwerking voor de determinanten en het gezondheidsbeleidHet conceptuele model VTV; uitwerking voor de determinanten en het gezondheidsbeleidHet conceptuele model VTV; uitwerking voor de determinanten en het gezondheidsbeleidHet conceptuele model VTV; uitwerking voor de determinanten en het gezondheidsbeleid
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Figuur 1.1 toont dat gezondheidsbeleid via determinanten invloed uitoefent op de
gezondheidstoestand. In het model worden verschillende hoofdgroepen van
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determinanten gepresenteerd. Dit zijn factoren die van invloed zijn op de
gezondheidstoestand. Wanneer de determinant een negatieve invloed heeft op de
gezondheidstoestand wordt gesproken van een risicofactor. Naast exogene (buiten het
lichaam) en endogene (binnen het lichaam) determinanten worden ook preventie en zorg
als hoofdgroep van determinanten onderscheiden. Preventie wordt mede bepaald door
zowel preventie- als facetbeleid en zorg door zorgbeleid. Onder preventiebeleid wordt
hier beleid verstaan dat is gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen en het
bevorderen van gezondheid. De term facetbeleid wordt gebruikt voor beleid dat buiten
de strikte volksgezondheidssfeer valt, maar waar toch sprake is van het voorkómen van
gezondheidsschade (bijvoorbeeld verkeersveiligheidsbeleid, werkgelegenheidsbeleid,
landbouwbeleid en milieubeleid). Zorgbeleid ten slotte is het beleid dat zich bezighoudt
met (de organisatie van) diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging (de
zogenaamde ‘cure’ en ‘care’) en is gericht op personen waarbij zich reeds
gezondheidsproblemen voordoen.

Zoals het model laat zien heeft preventie dus via de exogene en endogene determinanten
invloed op de gezondheidstoestand. De exogene determinanten worden onderverdeeld
in: fysieke omgeving, leefstijl en sociale omgeving. Onder de fysieke omgeving vallen
fysische factoren (straling, geluid en warmte), chemische factoren (zoals schadelijke
voedingsstoffen en milieuverontreiniging) en biotische factoren (bacteriën, virussen en
andere (micro)organismen die de mens in positieve of negatieve zin beïnvloeden). Bij
leefstijl kan worden gedacht aan voedselkeuze, gebruik van genotmiddelen en
lichaamsbeweging. De sociale omgeving omvat het patroon van sociale netwerken en de
(sociale aspecten van) werk- en woonomgeving.

De endogene determinanten zijn de biologische factoren. Deze factoren kunnen erfelijk
zijn of in de loop van het leven opgebouwd (verworven eigenschappen). Veel biologische
factoren hebben een erfelijke en een verworven component. De exogene determinanten
werken in op de endogene. De endogene determinanten staan op hun beurt het dichtst
bij de gezondheidstoestand. De grens tussen beide is niet altijd scherp. Dit geldt
bijvoorbeeld voor hoge bloeddruk die als determinant van hart- en vaatziekten maar ook
als een indicator voor gezondheidstoestand wordt beschouwd. Dit geldt ook bij preventie
die zich richt op voorstadia van ziekten en aandoeningen of het begin ervan (in geval van
screening).

Ook zijn er interacties tussen de verschillende exogene determinanten. Zo wordt leefstijl
voor een (belangrijk) deel bepaald door de sociale omgeving (bijvoorbeeld gezins- of
arbeidssituatie) en kunnen aspecten van leefstijl als zonnebaden, roken en hygiëne in
hoge mate verantwoordelijk worden gesteld voor de blootstelling aan factoren uit de
fysieke omgeving zoals UV-straling, giftige stoffen of ziekteverwekkende organismen.

1.41.41.41.4 INDELINGEN PREVENTIEINDELINGEN PREVENTIEINDELINGEN PREVENTIEINDELINGEN PREVENTIE

In de literatuur worden veel verschillende indelingen gehanteerd om de activiteiten op
het terrein van preventie en zorg nader aan te duiden.

1.4.11.4.11.4.11.4.1 PRIMAIRE PREVENTIEPRIMAIRE PREVENTIEPRIMAIRE PREVENTIEPRIMAIRE PREVENTIE, , , , SECUNDAIRE PREVENTIE EN ZORGSECUNDAIRE PREVENTIE EN ZORGSECUNDAIRE PREVENTIE EN ZORGSECUNDAIRE PREVENTIE EN ZORG

Eén indeling is die naar primaire preventie, secundaire preventie en zorg (voorheen ook
wel tertiaire preventie genoemd), waarmee preventie wordt gerelateerd aan de fase in
het ziekteproces. Figuur 1.2 geeft dit schematisch weer.
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FIGUUR 1.2

Schematische weergave van primaire preventie, secundaire preventie en zorg als vormenSchematische weergave van primaire preventie, secundaire preventie en zorg als vormenSchematische weergave van primaire preventie, secundaire preventie en zorg als vormenSchematische weergave van primaire preventie, secundaire preventie en zorg als vormen
van interventie in relatie tot een ziekteprocesvan interventie in relatie tot een ziekteprocesvan interventie in relatie tot een ziekteprocesvan interventie in relatie tot een ziekteproces
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bron: vrij naar Taylor et al., 1993

Primaire preventie heeft het doel een ziekte te voorkómen door het wegnemen van de
oorzaken. Hierbij is een ‘gezonde’ populatie de doelgroep en het streven is om door
beïnvloeding van determinanten de incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van ziekten en
aandoeningen te verlagen. Daarmee zal naar verwachting ook verlies aan kwaliteit van
leven en sterfte ten gevolge van die aandoening worden vermeden. Inzicht in de bijdrage
die determinanten aan het ontstaan van gezondheidsproblemen leveren, is een eerste
vereiste om het effect van primaire preventie te kunnen inschatten, maar het is niet
voldoende: er moet immers ook een effectieve interventiemogelijkheid zijn. Voorbeelden
van preventieve activiteiten die onder primaire preventie vallen, zijn vaccinatie en
voorlichting.

Secundaire preventie beoogt ziekten in een vroeg stadium op te sporen. Daardoor kan
eerder worden gestart met behandelen zodat genezing eerder kan worden bewerkstelligd
of verergering van de ziekte kan worden voorkomen. De doelgroep omvat personen die
ziek zijn (of die een bepaalde genetische aanleg hebben), maar waarbij de ziekte nog niet
is gediagnosticeerd of waarbij de genetische aanleg nog niet is vastgesteld. Via een
systematisch bevolkingsonderzoek, via screening in families of via case-finding door de
arts tijdens een consult kunnen deze nog niet gediagnosticeerde patiënten en gendragers
worden geïdentificeerd. Gerichte opsporing leidt aanvankelijk dan ook tot een verhoging
van het aantal bekende gevallen, maar in geval van genezing zal het aantal patiënten
weer afnemen. Indien er geen sprake is van genezing, zal de invloed, vergeleken met een
situatie zonder interventie, vooral merkbaar moeten zijn in een betere kwaliteit van leven
en mogelijk in een verlenging van de levensverwachting.

Onder zorg (voorheen tertiaire preventie) worden de activiteiten verstaan die erop zijn
gericht tekorten in de gezondheidstoestand en/of de zelfredzaamheid van individuen
(patiënten/cliënten) op te heffen, te reduceren en/of te compenseren. In tegenstelling tot
de vorige interventies richt tertiaire preventie zich op individuen, waarbij reeds een ziekte
is vastgesteld, en die zich met een bepaalde zorgvraag tot het zorgcircuit wenden. In het
gunstigste geval leidt dit tot genezing, waardoor de prevalentie (het aantal mensen met
een bepaalde ziekte) daalt. In andere gevallen is het streven om te voorkómen dat een
gediagnosticeerde ziekte verergert of tot invaliditeit leidt. De uitkomstmaten voor de
gezondheidswinst kunnen dan voornamelijk worden uitgedrukt in kwaliteit van leven en
sterfte.
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1.4.21.4.21.4.21.4.2 GEZONDHEIDSBESCHERMINGGEZONDHEIDSBESCHERMINGGEZONDHEIDSBESCHERMINGGEZONDHEIDSBESCHERMING, , , , GEZONDHEIDSBEVORDERING EN ZIEKTEPREVENTIEGEZONDHEIDSBEVORDERING EN ZIEKTEPREVENTIEGEZONDHEIDSBEVORDERING EN ZIEKTEPREVENTIEGEZONDHEIDSBEVORDERING EN ZIEKTEPREVENTIE

Een andere indeling onderscheidt preventieactiviteiten naar preventiemethoden.

Bij gezondheidsbescherming gaat het over het algemeen om wet- en regelgevende
maatregelen (meestal vanuit de overheden) om (delen van) de bevolking te beschermen
tegen gezondheidsbedreigende factoren zoals straling, chemische verontreinigingen en
dergelijke. Tevens vallen maatregelen die de veiligheid waarborgen van bijvoorbeeld
woningen, voedingsmiddelen en arbeidsomstandigheden onder het begrip
gezondheidsbescherming.

Gezondheidsbevordering (‘health promotion’) streeft een brede, politieke en
maatschappelijke benadering van het gezondheidsbeleid na, met speciale aandacht voor
de fysieke en sociale omgeving en de individuele leefstijl. Gezondheidsvoorlichting (GVO)
– het overdragen van kennis en bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden zoals ‘nee’-
zeggen en omgaan met groepsdruk – is één van de middelen binnen de
gezondheidsbevordering. Ook kan worden gedacht aan structurele maatregelen, zoals
bijvoorbeeld voedseletikettering, voldoende fietspaden en zichtbare trappenhuizen, vanuit
de overheid en in toenemende mate ook vanuit het bedrijfsleven (‘maatschappelijk
ondernemerschap’).

Ziektepreventie is een samenvattend begrip voor díe preventieve interventies die zijn
gericht op het voorkómen van specifieke ziekten of ziekteclusters. Vaccinaties zijn een
voorbeeld, maar ook de foliumzuursuppletie ter voorkoming van een open ruggetje en
borstkankerscreening vallen binnen dit kader.

1.4.31.4.31.4.31.4.3 OVERIGE INDELINGENOVERIGE INDELINGENOVERIGE INDELINGENOVERIGE INDELINGEN

Er zijn vele andere indelingen van preventie mogelijk, zoals naar ziektecategorie
(preventie van kanker, aids, depressie etc.), naar doelgroep (schoolkinderen, zwangeren,
allochtonen, ouderen etc.), naar determinant (leefstijl, fysieke en sociale omgeving etc.),
naar aanbieder (GGD, categorale organisaties etc.), naar ‘setting’ (school, wijk, werkplek
etc.) en naar schaalgrootte (collectieve preventie versus individuele preventie). Ook
wordt binnen preventie onderscheid gemaakt naar populatie- versus
hoogrisicobenadering.

1.51.51.51.5 AFBAKENINGAFBAKENINGAFBAKENINGAFBAKENING

Dit deelrapport beperkt zich tot primaire en secundaire preventie. Informatie over zorg
(tertiaire preventie) komt aan bod in de andere deelrapporten van het brancherapport
Volksgezondheid (cure, care en GGZ). Een deel van de preventieve activiteiten die in het
deelrapport Preventie aan de orde komt, vindt plaat binnen cure, care en GGZ. Bij de
activiteiten waar dit aan de orde is, wordt verwezen naar de betreffende deelrapporten.

Op verzoek van het Ministerie van VWS blijft in deze eerste proeve de aandacht voor
facetbeleid beperkt tot de terreinen arbeid en milieu, de huidige speerpunten binnen het
Ministerie van VWS. Dit betekent dat andere terreinen die ook van invloed zijn op de
gezondheidstoestand hier buiten beschouwing blijven. Ten slotte is de informatie in dit
deelrapport beperkt tot preventie in Nederland.
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2222 Organisatorische contextOrganisatorische contextOrganisatorische contextOrganisatorische context

2.12.12.12.1 ONTWIKKELINGEN IN PREVENTIEONTWIKKELINGEN IN PREVENTIEONTWIKKELINGEN IN PREVENTIEONTWIKKELINGEN IN PREVENTIE

Van oudsher gaat binnen het gezondheidsbeleid van de overheid de meeste aandacht uit
naar de gezondheidszorg (cure en care). Aan preventie wordt in vergelijking tot zorg ook
weinig geld uitgegeven, dit ondanks de informatie die erop wijst dat er met preventie
nog veel gezondheidswinst te behalen valt (Gunning-Schepers & Jansen, 1997). In de
Zorgnota 2001 is vermeld dat van de ruim 34 miljard euro (76 miljard gulden) voor
volksgezondheid er ongeveer 0,8 miljard euro (1,7 miljard gulden) aan preventie is
uitgegeven. Dit betekent dat nog geen twee procent van het budget wordt besteed aan
preventie. Het werkelijke bedrag dat aan preventie wordt uitgegeven is hoger omdat in
deze berekening de uitgaven aan preventieve activiteiten die plaatsvinden binnen de zorg
niet zijn meegerekend. Hoe groot de onderschatting van het aandeel van preventieve
kosten binnen de totale kosten is, valt niet precies aan te geven. In de VTV 1997
(Ruwaard & Kramers, 1997) wordt een indicatie gegeven voor de omvang van deze
‘verborgen’ preventiekosten. Een groot deel van de kosten van verhoogde bloeddruk,
ongeveer een kwart van de uitgaven voor zorgverlening in de tandartspraktijk en een
deel van de uitgaven aan huisartsenzorg kan als preventief worden aangemerkt. Een
aannemelijke schatting is dat ongeveer 5% van de totale kosten van de Nederlandse
gezondheidszorg aan preventie wordt besteed (Schaapveld, 1999).

Uit een integrerende analyse van het RIVM over internationaal vergelijkende publicaties
blijkt dat Nederland op het terrein van de volksgezondheid niet meer tot de beste van
Europa behoort (Achterberg et al., 2001a en b; Van der Wilk et al., 2001). Dit geldt voor
de zuigelingensterfte en de levensverwachting. De oorzaak hiervoor lijkt te liggen in
verschillen in leefstijlfactoren, wat betreft de levensverwachting met name roken. Mede
door dergelijke publicaties ontstaat een groeiend inzicht dat volksgezondheid is gebaat bij
een combinatie van zorg en preventie en dat het niet lukt om de volksgezondheid te
handhaven, laat staan te verbeteren, door enkel ‘reparatie’.

De volgende recente initiatieven en signalen wijzen op een hernieuwde aandacht voor
preventie:
- in de stelseldiscussie is expliciet aandacht voor ‘public health’. In dit kader heeft de

NSPH, op verzoek van VWS en in samenwerking met betrokkenen, het Public Health
Manifest opgesteld (NSPH, 2001);

- een adviesaanvraag van de minister aan de RVZ voor een rapport over integratie van
preventie in de zorg;

- de inzet van onder meer werkgevers op het terrein van preventie ter terugdringing
van de WAO-problematiek (ergonomie, Arbo-diensten);

- de oprichting van de Nederlandse Public Health Federatie, waarin organisaties en
professionals die actief zijn op het gebied van ‘public health’ zich hebben gebundeld;

- de ondertekening van het Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg door de
Ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de VNG en
GGD-NL;

- pleidooi van GroenLinks in ‘Morgen gezond weer op’ om preventie een prominente
plaats te geven op de politieke agenda;

- groeiende roep van burgers om gezondheidsbeschermende maatregelen (gevoed door
recente calamiteiten zoals de legionella-uitbraak, de dioxine- en BSE-crisis).

2.22.22.22.2 ACTOREN IN HET PREVENTIEVELDACTOREN IN HET PREVENTIEVELDACTOREN IN HET PREVENTIEVELDACTOREN IN HET PREVENTIEVELD

Er zijn talrijke en diverse gezondheidszorgvoorzieningen, beroepsbeoefenaren,
wetenschappelijke instituten, categorale organisaties en andere actoren actief op het
brede terrein van preventie, met elk een eigen rol of functie. Bij gezondheidsbescherming
en –bevordering spelen naast organisaties op het terrein van de volksgezondheid actoren
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uit andere beleidsterreinen (landbouw, milieu, arbeid, onderwijs etc.) een belangrijke rol.
Onderstaande beschrijving beperkt zich tot de terreinen volksgezondheid, arbeid en
milieu (zie paragraaf 1.5). Met het oog op de leesbaarheid wordt de beschrijving van
organisaties en andere spelers geordend naar type actor. Onderscheiden worden:
overheid, burger, aanbieder, verzekeraar en overige actoren. Nadrukkelijk wordt vermeld
dat deze beschrijving een eerste poging betreft om de ‘spelers’ op het terrein van
preventie in Nederland in kaart te brengen. De beschrijving kent dan ook ongetwijfeld
nog tekortkomingen.

2.2.12.2.12.2.12.2.1 OVERHEIDOVERHEIDOVERHEIDOVERHEID

De overheid speelt een belangrijke rol bij preventie. Ze is verantwoordelijk voor
beleidsvorming en voor het stellen van inhoudelijke voorwaarden en wettelijke kaders,
het zorgen voor voldoende middelen, het stimuleren van innovaties en het bevorderen
van samenwerking tussen betrokken organisaties.

Ministerie van VWS
De rol van het Ministerie van VWS is richtinggevend, stimulerend en
voorwaardenscheppend. Zo is het Ministerie als financier verantwoordelijk voor het
ontwikkelen en aanbieden van activiteiten die gezond gedrag stimuleren en die ervoor
zorgen dat de gezonde keuze de makkelijkste keuze is. VWS is echter niet
verantwoordelijk voor de leefstijl van mensen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Keuringsdienst van Waren (KvW)
vormen tezamen het Staatstoezicht op de Volksgezondheid dat behoort tot het
Ministerie van VWS. De IGZ bewaakt vanuit haar toezichtstaak de kwaliteit van de
uitvoering van preventietaken. Zo valt de uitvoering van de collectieve preventietaken
van gemeenten onder toezicht van de IGZ. Jaarlijks wordt een deel van de GGD’en
geïnspecteerd, met als vast onderdeel de functies epidemiologie en
jeugdgezondheidszorg. Ook voert de IGZ thematische onderzoeken uit. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek naar de uitvoering van gezondheidsvoorlichting door GGD’en
(IGZ, 2000). Ook de kwaliteit van de uitvoering van de (preventie)taken door andere
zorgaanbieders valt onder het toezicht van de IGZ. De inspectie kijkt bij haar toezicht
onder andere naar infectiepreventie, hygiënebeleid en naar veiligheidsrisico’s.
De KvW speelt een belangrijke rol op het gebied van gezondheidsbescherming. De KvW
bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenartikelen in de gehele productieketen;
van grondstof tot eindproduct. Het werkterrein van de KvW is vastgelegd in
verschillende wetten en verordeningen zoals bijvoorbeeld de Warenwet, Wet
milieugevaarlijke stoffen, Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Taken van de KvW
betreffen onder andere: controle en bevordering van naleving van voorschriften,
onderzoeken van gezondheidsbedreigende situaties en klachten van consumenten en
adviseren van beleidsinstanties. De KvW richt zich op verschillende aandachtsgebieden
waaronder voedselveiligheid, productveiligheid en consumenteninformatie.

Lokale overheden
In de openbare gezondheidszorg hebben de lokale overheden een belangrijke rol.
Gemeenten dragen zorg voor de totstandkoming, de continuïteit en de samenhang van
de collectieve preventie, alsmede voor de afstemming hiervan op de curatieve zorg
(Vreugdenhil, 1991). In de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) is
geregeld welke taken en bevoegdheden de rijksoverheid en gemeenten hebben bij de
ontwikkeling en uitvoering van het collectieve preventiebeleid. De GGD voert voor
gemeenten de preventietaken uit. Er zijn wijzigingen in de WCPV in voorbereiding zoals
de invoering van basistaken collectieve preventie – waarmee wordt beoogd dat
gemeenten een vergelijkbaar pakket aan hun burgers aanbieden – en het verplicht
opstellen van een vierjaarlijkse gemeentelijke nota gezondheidsbeleid. Deze wijzigingen
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vinden plaats in het kader van het actieprogramma ‘versterking openbare
gezondheidszorg’ dat het Ministerie van VWS samen met de VNG en GGD’en uitvoert.
Het programma heeft het doel de gemeenten te stimuleren een actief gezondheidsbeleid
te voeren en de kwaliteit van het functioneren van de GGD’en te verbeteren. Dit
actieplan heeft inmiddels ook geresulteerd in het gezamenlijk ondertekenen van het
Nationaal Contract Openbare Gezondheidszorg, in februari 2001. Ook het Ministerie van
BZK heeft dit contract ondertekend.

Rol andere departementen
Behalve het Ministerie van VWS hebben ook andere departementen een
verantwoordelijkheid op het gebied van preventie (met name het voorkómen van
gezondheidsschade). In dit rapport wordt enkel ingegaan op het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu (VROM).
Ten aanzien van het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de werkende
bevolking heeft het Ministerie van SZW een verantwoordelijkheid (samen met
werkgevers, werknemers, Arbo-diensten, bedrijfsgeneeskundigen en de preventieve en
curatieve gezondheidszorg). Aan deze verantwoordelijkheid wordt onder andere invulling
gegeven via wetgeving, die zich richt op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van
werknemers (zoals Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), Wet terugdringing
ziekteverzuim en Arbeidstijdenwet). Andere initiatieven, gericht op de gezondheid van
werknemers, die het Ministerie van SZW (samen met het Ministerie van VWS) heeft
genomen zijn:
- opdracht aan Zorgonderzoek Nederland (nu ZON-MW) tot uitvoering van de

programma’s ‘Samenwerken bij Sociaal-Medische Begeleiding’ en ‘Programma
Klachten Bewegingsapparaat’ gericht op de aanpak van twee arbeidsrelevante
aandoeningen die leiden tot het hoogste ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

- oprichting van vier kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen, die een brug
moeten slaan tussen kennisontwikkeling en –toepassing.

Het Ministerie van VROM speelt een rol in het kader van de relatie milieu en gezondheid.
Milieu en gezondheid zijn twee beleidsterreinen die veel raakvlakken hebben en voor een
deel samenvallen. Een stevig milieubeleid draagt bij aan een hoog beschermingsniveau
voor de burger, voorkomt gezondheidsschade en levert gezondheidswinst op. In het
recent verschenen Vierde Nationaal Milieubeleidsplan is aangegeven dat het beleid met
betrekking tot hardnekkige milieuproblemen (bijvoorbeeld luchtverontreiniging) zal
worden versterkt om de bijbehorende gezondheidseffecten te verminderen. Er komt meer
aandacht voor onderzoek, het eerder signaleren van risico’s en het verbeteren van de
risicocommunicatie. De vier thema’s waarop het beleid zich de komende jaren gaat
richten zijn: straling, biotechnologie, voedselveiligheid en (het beleidsprogramma) milieu
en gezondheid. De notitie Gezondheid en milieu die in het najaar wordt uitgebracht, geeft
een verdere uitwerking.

Gezondheidseffecten door blootstelling aan milieufactoren worden vooral op lokaal
niveau zichtbaar. GGD’en spelen hierbij een belangrijke rol. Versterking van de medische
milieukunde is één van de speerpunten in het kader van de versterking van de openbare
gezondheidszorg. Op dit moment wordt een visie en strategie voor de medische
milieukunde vastgesteld om vorm te geven aan deze versterking. Binnen het project
‘Stad & Milieu’ is in samenwerking met de Ministeries van VROM en VWS, en GGD
Nederland, de ‘Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu’ opgesteld. Het door GGD
Nederland ontwikkelde instrument is primair bedoeld als handreiking voor de GGD’en.
Daarnaast biedt het instrument de mogelijkheid om beleidsplannen vooraf kwantitatief te
toetsen op gezondheidseffecten.

2.2.22.2.22.2.22.2.2 BURGERBURGERBURGERBURGER
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De burger is de actor waar het in feite om draait, het gaat immers in het
gezondheidsbeleid om het handhaven en verbeteren van de gezondheidstoestand van de
bevolking.
Bij gezondheidsbevordering staat het gedrag van de burger centraal. Jongeren (en hun
ouders) zijn uit oogpunt van de te behalen gezondheidswinst door preventie een
belangrijke doelgroep. Een belangrijk doel van preventie is om de burger bewust te
maken van zijn eigen verantwoordelijkheid, maar evenzeer van zijn eigen mogelijkheden
om zijn gezondheid in eigen hand te nemen. Het idee achter de vernieuwende
programma’s zoals het ZON-preventieprogramma ‘Gezond leven’ is om
gezondheidsbevordering meer ‘bottom up’ te organiseren, dus aansluitend bij de
behoeften van en samen met de doelgroep. Daartoe moet de doelgroep (de burger)
worden betrokken. Burgers hebben zich georganiseerd in tal van consumenten- en
patiëntenverenigingen. De laatste zijn in toenemende mate ook geïnteresseerd in
preventie. In de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie zijn ruim 200
patiënten- en consumentenorganisaties gebundeld. Samen vertegenwoordigen zij twee
miljoen leden. Voorbeelden van algemene patiënten- en consumentenorganisaties zijn de
Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderenzorg (LOC) en de Consumentenbond. Een
voorbeeld van een actieve pressiegroep op het gebied van roken is de Nederlandse niet-
rokersvereniging CAN (Clean Air Now) die regelmatig de media opzoekt om haar
doelstellingen – bevorderen dat het roken van tabak en tabaksvervangende artikelen
wordt nagelaten voor zover dat hinder dan wel schade voor anderen veroorzaakt of kan
veroorzaken – onder de aandacht te brengen.

2.2.32.2.32.2.32.2.3 AANBIEDERAANBIEDERAANBIEDERAANBIEDER

De GGD’en voeren zoals gezegd de collectieve preventietaken uit voor gemeenten. De
Wet collectieve preventie volksgezondheid regelt sinds 1989 het bestaan van een
landelijk dekkend netwerk van GGD’en de aansturing van de GGD door de gemeente.
In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Wcpv is vastgelegd welke taken
zij dienen uit te voeren. Het betreft: infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg,
medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en
gezondheidsbevordering (VWS, 2000c). Bij de uitvoering van de taken is samenwerking
met verschillende actoren van belang. Zo biedt de Koninklijke Nederlandse Centrale
Vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV) de GGD’en ondersteuning bij de
uitvoering van de tuberculosebestrijding.
Bij de (meeste) GGD’en zijn specifieke preventiemedewerkers in dienst zoals GVO-
functionarissen die voorlichting geven. Deze voorlichting is steeds minder alleen gericht
op kennisoverdracht en steeds meer op andere factoren die gedrag van mensen bepalen
en op de randvoorwaarden die nodig zijn om blootstelling aan risicofactoren of het
optreden van ziekten of aandoeningen te voorkomen. Het aanleren van vaardigheden
(leren ‘nee’-zeggen, omgaan met groepsdruk etc.) is hiervan een voorbeeld. Daarnaast
werken binnen GGD’en jeugdartsen voor het uitvoeren van interventies bij de
schoolgaande jeugd tot 19 jaar (anamnese, beperkt lichamelijk onderzoek en vroege
herkenning psychosociale problematiek).
De consultatiebureaus van de thuiszorg zijn belast met het uitvoeren van interventies
gericht op de 0-4 jarigen (ook wel ouder- en kindzorg (OKZ) genoemd). Deze interventies
bestaan uit vaccinaties tegen kinderziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP),
screening op oogafwijkingen, niet ingedaalde testes, congenitale hartafwijkingen, spraak-
en taalstoornissen, perceptief gehoorverlies en voorlichting aan ouders op zowel
gezondheids- als opvoedingsgebied. Het RVP wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de provinciale entadministraties.
Binnen enkele jaren zal de huidige OKZ worden geïntegreerd met de
jeugdgezondheidszorg (JGZ 4-19 jarigen). Er komt een landelijk geldend
basistakenpakket JGZ 0-19 jarigen. De regie voor de zorg voor 0-19 jarigen komt in
handen van gemeenten. Zij kunnen opdrachten verlenen aan aanbieders om het
basistakenpakket uit te voeren. Of dit wordt overgelaten aan GGD’en dan wel
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thuiszorgorganisaties of een combinatie van deze, zal op lokaal niveau moeten worden
bepaald.

Preventie van psychische problemen wordt vooral uitgevoerd door GGZ-instellingen
(RIAGG’s, psychiatrische ziekenhuizen). Daarnaast zijn ook GGD’en, scholen en
instellingen voor jeugdhulpverlening actief. Preventieve interventies die gericht zijn op
vermindering van gebruik van genotmiddelen of uitstel van het eerste gebruik worden in
Nederland vooral vanuit Instellingen voor Verslavingszorg (IVZ) en GGD’en georganiseerd
(zie deelrapport GGZ).

Er worden ook veel preventieve activiteiten uitgevoerd binnen de curatieve zorg. Bij de
huisarts, tandarts en verloskundige is vooral sprake van zogenaamde programmatische
preventie (cholesterolbepaling, glucosebepaling, bloeddrukmeting en griepprik bij
patiënten uit de risicogroepen; periodieke gebitscontrole en de begeleiding en controles
van zwangere vrouwen). Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het CBO
spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitsontwikkeling in de vorm van richtlijnen,
protocollen en professionele standaarden in de curatieve zorg (zie deelrapport Cure).

Bij de overige medische beroepsgroepen is vooral sprake van individugerichte
casuïstische preventie. Ziekenhuizen voeren preventie uit op het gebied van
ziekenhuisinfecties (ziekenhuishygiënecommissies). De in 2001 opgerichte organisaties
Medische Opvang Asielzoekers (MOA’s) leveren de preventieve zorg voor asielzoekers in
de asielzoekersopvang.

De bedrijfsgezondheidszorg is op basis van de Arbo-wet actief in het beschermen en
bevorderen van de gezondheid van allen die beroepsarbeid verrichten. De Arbo-wet gaat
uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers inzake
veiligheid, gezondheid en welzijn in de arbeid. Verplichte taken voor de werkgever
(uitgevoerd door de bedrijfsgeneeskundige of Arbo-medewerker) zijn de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RIE), het aanbieden van een periodiek
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en het instellen van een open
bedrijfsgeneeskundig spreekuur (Schaapveld, 1999).

2.2.42.2.42.2.42.2.4 VERZEKERAARVERZEKERAARVERZEKERAARVERZEKERAAR

De rol van verzekeraars op het gebied van preventie is bescheiden. Het betreft
preventieve activiteiten die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
worden gefinancierd, zoals het vaccinatieprogramma voor zuigelingen en kleuters en
activiteiten die individuele verzekeraars aan hun verzekerden aanbieden via het
(aanvullende) verzekeringspakket. Een voorbeeld hiervan is de periodieke check-up.

Het beleid is erop gericht om de rol van verzekeraars te veranderen. Verzekeraars krijgen
steeds meer de regie in handen en beginnen zich meer bewust te worden van hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het kader van de stelselherziening vindt er
momenteel ook discussie plaats over de verantwoordelijkheden van verzekeraars. Het
Ministerie van VWS heeft in dit kader een onderzoek laten verrichten naar de rol die
zorgverzekeraars (kunnen) spelen bij preventie (Danen en Telgenkamp, 2001). De
meeste in dit onderzoek geïnterviewde verzekeraars geven aan zich vooralsnog
voorzichtig op te stellen ten aanzien van preventieactiviteiten. Als reden wordt onder
andere aangevoerd dat preventie organisatorisch moeilijk is vorm te geven, dat het risico
aanwezig is dat het effect pas optreedt als een verzekerde naar een
concurrentverzekeraar is overgestapt en dat prikkels om een actieve rol te vervullen bij
het opzetten van preventieactiviteiten ontbreken. Verzekeraars verwachten wel dat zij in
de toekomst meer proactief preventieve activiteiten gaan ontplooien, vooral vanuit
strategische overwegingen zoals klantenbinding en profilering. Uit het onderzoek blijkt
dat de preventieactiviteiten waarbij verzekeraars momenteel betrokken zijn, zich
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uitstrekken tot zowel de zorgsector als de sociale zekerheidssector. De activiteiten met
een duidelijke link naar de sociale zekerheidssector (zoals rugadviezen en RSI-
preventieprogramma’s) voeren de boventoon. De activiteiten zijn met name gericht op de
individuele verzekerde en diens vraag, betreffen met name secundaire preventie en zijn
voornamelijk incidenteel van aard.
Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) buigt zich momenteel over de vraag hoe door
verzekeraars meer aandacht kan worden besteed aan (programmatische) preventie.

2.2.52.2.52.2.52.2.5 OVERIGE ACTORENOVERIGE ACTORENOVERIGE ACTORENOVERIGE ACTOREN

Er zijn ook vele organisaties actief op het gebied van advisering, onderzoek en
ontwikkeling. De Gezondheidsraad, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) geven gevraagd en ongevraagd adviezen op het
terrein van preventie (en zorg). Momenteel is de RVZ bezig met een advies over ‘sturen
op versterking van volksgezondheid’, waarin aandacht is voor integratie van preventie in
de zorg in het algemeen en voor de mogelijkheden om collectieve gezondheidsdoelen te
bereiken via de zorg.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO Preventie en
Gezondheid (TNO-PG) zijn voorbeelden van onderzoeksinstituten op het brede
preventieterrein. Het Trimbos-instituut verricht onderzoek op het gebied van (preventie
in) de GGZ en het Nivel op het gebied van (preventie in) de zorg.
Er zijn ook onderzoeksinstituten die onderzoek doen op één specifiek onderdeel
(gezondheidsprobleem of risicofactor) van preventie. Voorbeelden hiervan zijn TNO-
arbeid, de Erasmus Universiteit Rotterdam (het Instituut Maatschappelijke
Gezondheidszorg, iMGZ) op het gebied van kankerscreening en de Universiteit van
Maastricht op het gebied van aids-preventie.

De organisaties ZON-MW en het College van zorgverzekeringen (CVZ) hebben vooral een
rol ten aanzien van onderzoek en financiering van uitvoeringsprojecten. Ook enkele
gezondheidsfondsen spelen een rol in (de financiering van) onderzoek, zoals de
Nederlandse Hartstichting en het Reumafonds. Het CVZ speelt verder bij
preventieactiviteiten op grond van AWBZ-subsidies een coördinerende rol. Dit houdt in
dat het College voorlichting geeft, de kwaliteit bewaakt en de effecten van de
programma’s landelijk monitort.

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het
Trimbos-instituut en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) houden zich
bezig met de ontwikkeling van preventiemaatregelen en -methodieken. Het NIGZ is ook
een belangrijke actor op het gebied van voorlichting (landelijk alcoholcampagne,
gebitsverzorging en aids-preventie). Hetzelfde geldt voor het Trimbos-instituut op het
terrein van de preventie van psychische ongezondheid. Naast deze landelijke instituten
zijn GGD’en en de IVZ ook bezig met onderzoek en ontwikkeling van
preventieprogramma’s en het geven van voorlichting.
Het NIGZ en het Trimbos fungeren als zogenaamd kennisinstituut van het Ministerie van
VWS voor de terreinen gezondheidsbevordering en ziektepreventie respectievelijk
geestelijke gezondheidszorg.

De Netherlands School of Public Health (NSPH) vervult een onderwijstaak en heeft een
ondersteunende rol voor VWS op het gebied van facetbeleid. In dit kader voert de NSPH
de Gezondheids Effect Screening (GES) uit.

Er zijn ten slotte ook vele zogenaamde categorale organisaties actief op het gebied van
preventie. Ze richten zich op één specifiek aangrijpingspunt. Zo zijn er organisaties die
zich richten op één specifieke risicofactor (bijvoorbeeld Defacto – voorheen Stivoro –,
het Voedingscentrum en Consument en Veiligheid). Er zijn ook organisaties die zich



19

richten op een specifieke (groep van) ziekte(n) (bijvoorbeeld de Nederlandse
Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting en de Stichting SOA-bestrijding). Deze
organisaties hebben vaak een combinatie van functies, zoals voorlichting, onderzoek,
advisering en uitvoering van preventieactiviteiten en projecten.
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3333 Feiten en cijfersFeiten en cijfersFeiten en cijfersFeiten en cijfers

3.13.13.13.1 AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR PREVENTIEAANGRIJPINGSPUNTEN VOOR PREVENTIEAANGRIJPINGSPUNTEN VOOR PREVENTIEAANGRIJPINGSPUNTEN VOOR PREVENTIE

Preventieve interventies richten zich veelal op één of meer (risico)factoren die invloed
uitoefenen op de gezondheid (determinanten). Tevens kunnen interventies direct
aangrijpen op de gezondheidstoestand (zie ook paragraaf 1.3). Interventies richten zich
niet altijd op één risicofactor of ziekte/aandoening, maar ook op combinaties van
risicofactoren of ziekten/aandoeningen (denk aan de programma’s die zijn gericht op
preventie van hart- en vaatziekten).
In dit eerste deelrapport Preventie worden de preventieve interventies ingedeeld naar de
risicofactor of ziekte en aandoening waarop ze aangrijpen (zie tabel 3.11). Daarbij zijn de
interventies ingedeeld in het cluster van aangrijpingspunten waarop ze zich het meest
direct richten. Zo zijn hart- en vaatziekten niet opgenomen als aangrijpingspunt omdat de
interventies niet gericht zijn op de ziekte zelf, maar zich richten op voeding, roken,
cholesterol etc. Nieuwvormingen daarentegen zijn wel als aangrijpingspunt opgenomen
vanwege de specifiek op deze ziekten gerichte interventies.

Er zijn meer manieren om preventieve interventies in te delen dan naar aangrijpingspunt
(zie paragraaf 1.4.3). In de toekomst willen we het mogelijk maken om de interventies
ook te bekijken vanuit andere invalshoeken. Zo kunnen interventies worden bekeken aan
de hand van de doelgroep (jongeren, ouderen, allochtonen, groepen met een lage SES,
chronisch zieken), de aanbieder (GGD, categorale organisatie etc.) of de ‘setting’
(school, wijk, arbeidsplek).

TABEL 3.1

De aangrijpingspunten van preventieve interventiesDe aangrijpingspunten van preventieve interventiesDe aangrijpingspunten van preventieve interventiesDe aangrijpingspunten van preventieve interventies

cluster van
aangrijpingspunten

aangrijpingspunt

Risicofactoren/determinanten Leefstijl Voeding
Roken
Alcohol
Seksueel gedrag
Bewegen
Druggebruik
Gebitsverzorging
Veiligheid
Stresshantering
Gokken

Fysieke omgeving Micro-organismen (bacteriën/parasieten/virussen)
Prionen
Geluid
Straling
Gevaarlijke stoffen

Sociale omgeving Arbeid
Sociale relaties

Biologische factoren Bloeddruk
Cholesterol
Lichaamsgewicht
Glucosetolerantie
Immuunsysteem
Persoonskenmerken

                                                     
1 Vanwege het korte tijdsbestek zal dit overzicht niet volledig zijn.
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cluster van
aangrijpingspunten

aangrijpingspunt

Ziekten en aandoeningen Infectieziekten2 Influenza
Kinderziekten
Tropische ziekten
Tuberculose
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
Ziekenhuisinfecties
Gastro-intestinale infecties

Nieuwvormingen Borstkanker
Baarmoederhalskanker
Prostaatkanker
Dikke darm- en endeldarmkanker

Psychische aandoeningen

Neurale buisdefectenAangeboren en erfelijke
aandoeningen Syndroom van Down

Congenitale hartafwijkingen
PKU
CHT
AGS
Maldescensus testis
Oogpathologie
Perceptief gehoorverlies
Spraak- en taalstoornis
Resus-immunisatie
Sikkelcel-anemie

Overige ziekten Wiegendood
Rachitis
Hemorragische ziekten van pasgeborenen

In het overzicht (tabel 3.1) ontbreekt preventie die wordt uitgevoerd op het grensvlak
van welzijn en zorg, zoals preventie van opvoedingsproblemen, gedrags- en
ontwikkelingsproblemen en kindermishandeling (zie ook deelrapport Geestelijke
Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg). De plaats van dergelijke interventies wordt
bekeken in het vervolgtraject.

3.23.23.23.2     PREVENTIEMETHODEN NAAR AANGRIJPINGSPUNTPREVENTIEMETHODEN NAAR AANGRIJPINGSPUNTPREVENTIEMETHODEN NAAR AANGRIJPINGSPUNTPREVENTIEMETHODEN NAAR AANGRIJPINGSPUNT

Om invloed uit te oefenen op (combinaties van) risicofactoren of op de
gezondheidstoestand worden verschillende preventiemethoden gebruikt:
gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming of ziektepreventie (zie ook paragraaf
1.4.2). Welke van de methoden – of welke combinatie van methoden – wordt
gehanteerd is onder andere afhankelijk van de risicofactor of de ziekte/aandoening die je
wilt beïnvloeden, het gewenste effect en de kosten. Per risicofactor en
ziekte/aandoening is een eerste zeer voorlopige inventarisatie gemaakt om een overzicht
te bieden van de preventiemethoden die worden gehanteerd om de risicofactor of
ziekte/aandoening te beïnvloeden (zie tabel 3.2). Interventies die zich richten op het
beïnvloeden van omgevingsfactoren (intersectorale samenwerking) om bepaalde
risicofactoren succesvoller te kunnen veranderen (het gaat dan vaak om
gedragsfactoren), zijn nu nog slechts zeer beperkt in het overzicht opgenomen.

                                                     
2 Vaccinaties als preventieve interventie grijpen aan op het immuunsysteem (zie biologische factoren), maar zijn
omwille van de herkenbaarheid hier ondergebracht bij de ziekten en aandoeningen.
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TABEL 3.2

Overzicht van preventiemethoden naar aangrijpingspunt (zeer voorlopig)Overzicht van preventiemethoden naar aangrijpingspunt (zeer voorlopig)Overzicht van preventiemethoden naar aangrijpingspunt (zeer voorlopig)Overzicht van preventiemethoden naar aangrijpingspunt (zeer voorlopig)

aangrijpingspunt preventiemethode

Leefstijl Voeding
- veilige voeding GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering

voorlichting gericht op het voorkomen van voedselinfecties;
trainingen waarin vaardigheden worden aangeleerd
(bijvoorbeeld leren omgaan met groepsdruk)
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; Hygiënecode; HACCP

- gezonde voeding GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve voedingsvoorlichting; individuele voorlichting door
diëtisten en artsen gericht op verandering van
voedingsgedrag zoals minder (verzadigd) vet, minder
energierijk, meer groente en fruit; samenwerking met de
industrie (gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen, met
vitamines of mineralen verrijkte levensmiddelen)
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving

- borstvoeding GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting door verloskundigen, kraamhulpen etc. gericht
op stimuleren van borstvoeding en verlengen van de duur van
borstvoeding

Roken GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve voorlichtingsprogramma’s: stoppen en niet
beginnen met roken; individuele voorlichting: ‘stoppen met
roken’-programma’s, programma’s gericht op niet beginnen
met roken
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; convenants

Alcohol zie ook: deelrapport Geestelijke gezondheidszorg en
maatschappelijke zorg
GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve voorlichtingsprogramma’s: matigen van
alcoholgebruik; individuele voorlichting: matigen van het
alcoholgebruik; trainingen waarin vaardigheden worden
aangeleerd (bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk)
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; convenants

Seksueel gedrag GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve voorlichting (massamediaal); groepsvoorlichting
(scholen of andere setting waar veel jongeren komen);
individuele voorlichting; trainingen waarin vaardigheden
worden aangeleerd (bijvoorbeeld aankaarten condoom);
omgevingsgerichte interventies (zoals optimale
beschikbaarheid van condooms)

Bewegen GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve bewegingsprogramma’s bij jongeren,
volwassenen, ouderen, gehandicapten; individuele
voorlichting: oefenprogramma’s bewegingstherapeuten,
adviezen van artsen; omgevingsgerichte interventies (zoals
voldoende fietspaden)
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wetgeving (zoals schoolgym verplicht stellen)

Druggebruik zie: deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Zorg

Gebitsverzorging GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
individuele voorlichting door tandartsen en mondhygiënisten;
trainingen waarin vaardigheden worden aangeleerd
(bijvoorbeeld leren poetsen); samenwerking met industrie
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aangrijpingspunt preventiemethode

Veiligheid/
Ongevalpreventie

GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
collectieve voorlichting aan consumenten; omgevingsgerichte
interventies
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; convenants met de industrie

Ontspanning/
Stresspreventie

GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
aanleren van vaardigheden; voorlichting

Gokken zie: deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Zorg

Fysieke omgeving Micro-organismen zie ook o.a.: voeding
GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting en advies aan instellingen en privé-huishoudingen
rond hygiëne
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; voorschriften (Hygiënecode); registratie
en monitoring

Prionen zie ook: voeding
GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; voorschriften; registratie en monitoring

Geluid GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving

Straling:
- zonlicht
- röntgen

GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting; samenwerking met industrie
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving; monitoring medische stralingsbelasting

Chemische stoffen GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting; samenwerking met industrie
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving

Sociale omgeving Arbeid GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting aan werkgevers; omgevingsgerichte interventies
(zoals aanbieden van fitnessruimten op de werkplek etc.)
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving (Arbo-wet)

Sociale relaties GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
eenzaamheidsprogramma’s

Biologische factoren Bloeddruk GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
individuele voorlichting door artsen op het gebied van leefstijl
(voeding, roken, bewegen, alcohol etc.)
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening bij risicogroepen; gerichte medicatie met
bloeddrukverlagende medicijnen

Cholesterol GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
individuele voorlichting en ondersteuning door artsen en
diëtisten op het gebied van leefstijl (voeding, lichamelijke
activiteit en stoppen met roken); samenwerking met de
industrie (aanbieden van gezondheidsbevorderende producten
zoals cholesterolverlagende margarines)
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening Familiaire Hypercholesterolemie; gerichte medicatie
met cholesterolverlagende middelen
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aangrijpingspunt preventiemethode

Lichaamsgewicht GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
individuele voedingsvoorlichting en voorlichting over
bewegen door artsen en diëtisten

Glucosetolerantie GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
individuele voedingsvoorlichting door diëtisten, huisarts etc.

Immuunsysteem ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vaccinatie

Persoonskenmerken zie: deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Zorg

Infectieziekten Influenza ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vaccinaties van ouderen en chronisch zieken bij de huisarts

Kinderziekten ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vaccinaties van zuigelingen op consultatiebureaus en
leerlingen via JGZ-afdelingen GGD’en; vaccinaties
(Rijksvaccinatieprogramma) surveillance en profylaxe met
antibioticum bij kinkhoest

Tropische ziekten GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting over maatregelen die op reis ziekten kunnen
voorkomen
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vaccinatie van reizigers o.a. bij de GGD

Tuberculose ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
surveillance en bron- en contactopsporing; profylaxe met
antibioticum; screening asielzoekers; vaccinatie van kinderen
van immigranten uit endemische gebieden

Seksueel
Overdraagbare
Aandoeningen

GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
hepatitis B: vaccinaties van risicogroepen, bron- en contact-
opsporing door GGD’en en SOA-poliklinieken, screening van
zwangeren; syfilis (lues): screening van zwangeren

Ziekenhuisinfecties GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
surveillance en bronopsporing; richtlijnen en protocollen; wet-
en regelgeving

Gastro-intestinale
infecties

zie ook: voeding
GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting over te nemen hygiënische maatregelen
GezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbeschermingGezondheidsbescherming
wet- en regelgeving m.b.t. bewaren en bereiden van
voedingsmiddelen (voor instellingen, eetgelegenheden etc.)
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
bron- en contactopsporing

Nieuwvormingen Borstkanker ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
bevolkingsonderzoek door röntgenfoto; screening op erfelijke
vorm borstkanker

Baarmoederhalskanker ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
bevolkingsonderzoek door uitstrijkje

Dikke darm- en
endeldarmkanker

ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening op erfelijke vorm darmkanker (familieonderzoek)

Psychische
aandoeningen

zie: deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Zorg
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aangrijpingspunt preventiemethode

Erfelijke en
aangeboren
aandoeningen

Neurale buisdefecten GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting
ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
foliumzuursuppletie; screening van risicogroepen

Syndroom van Down ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
maternale serumscreening (triple test); vruchtwaterpunctie

Congenitale
hartafwijkingen

ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening

PKU/CHT en AGS ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
bevolkingsonderzoek door hielprikje

Maldescensus testis ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening

Oogpathelogie ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening

Perceptief
gehoorverlies

ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening (CAPAS-test)

Spraak- en taalstoornis ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening (taaltest)

Resus-immunisatie ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening (bepaling van de resusfactor van moeder en kind)

Sikkelcel-anemie ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
screening op irregulaire erythrocytenantilichamen

Overige ziekten Wiegendood GezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
voorlichting over voorzorgsmaatregelen

Rachitis ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vitamine D suppletie bij jonge kinderen

Hemorragische ziekten
van pasgeborenen

ZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventieZiektepreventie
vitamine K suppletie bij borstgevoede kinderen in de eerste
maanden

3.33.33.33.3 INFORMATIECATEGORIEËNINFORMATIECATEGORIEËNINFORMATIECATEGORIEËNINFORMATIECATEGORIEËN

Per aangrijpingspunt en preventiemethode worden gegevens gepresenteerd over de
informatiecategorieën: vraag, aanbod, gebruik, financiering en kwaliteit. Het ministerie
van VWS heeft uitgewerkt welke informatie per categorie aan de orde moet komen. In
samenspraak met enkele organisaties is op basis van deze uitwerking per
informatiecategorie een vertaling gemaakt voor preventie (zie tabel 3.3).

Bij elk aangrijpingspunt wordt naar preventiemethode onder het kopje ‘vraag’
aangegeven hoe groot de doelgroep is waar de preventiemethode zich op richt. Anders
dan bij de cure of care gaat het hier niet om de werkelijke vraag vanuit de burger, maar
veeleer om hoeveel mensen er zijn blootgesteld aan een risicofactor (hoeveel mensen
bewegen niet voldoende?) of hoeveel mensen er in aanmerking komen voor een
interventie op een ziekte of aandoening (hoe groot is de doelgroep voor borstkanker-
screening?) ongeacht of de burger hiernaar vraagt. De vraag is dan ook veeleer ingevuld
vanuit een collectief volksgezondheidsbelang. Daar waar gegevens voorhanden zijn over
de geëxpliciteerde vraag van de consument zullen deze overigens wel worden
opgenomen.
Onder het kopje ‘aanbod’ wordt aangegeven welke (en hoeveel) interventies worden
aangeboden en welke instellingen deze interventies aanbieden. Bovendien wordt
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aandacht besteed aan de preventiemethode die wordt gebruikt om de determinant of
indicator van gezondheidstoestand te beïnvloeden. Onder het kopje ‘gebruik’ wordt
aangegeven hoeveel mensen worden bereikt door een interventie. Bij ‘financiering’ zullen
gegevens aan de orde komen over de financiering van het aanbod en de kosten van het
gebruik. Tot slot wordt bij ‘kwaliteit’ informatie opgenomen over de kwaliteit van het
aanbod, de kwaliteit van het gebruik en de kwaliteit van het resultaat daarvan.

TABEL 3.3

De vijf informatiecategorieën toegepast voor preventieDe vijf informatiecategorieën toegepast voor preventieDe vijf informatiecategorieën toegepast voor preventieDe vijf informatiecategorieën toegepast voor preventie

informatiecategorie omschrijving Ministerie van VWS toepassing voor preventie

(Zorg)vraag Beschrijving van de
gezondheidstoestand, de
subjectieve en de uitgesproken
behoefte volgens de betrokken
patiënten, cliënten of
consumenten en de
geobjectiveerde behoefte
volgens de maatstaven van
deskundigen

Eén van de kenmerken van preventieactiviteiten is
dat er vaak geen concrete hulpvraag van een cliënt
of patiënt aan vooraf gaat. Wel is er een soort
maatschappelijke behoefte. (Iets wat de
maatschappij vindt dat zou moeten worden
aangeboden.)
Indicatie van de maatschappelijke behoefte wordt
aangegeven door de grootte van het probleem
waar iets aan moet worden gedaan; de grootte
van de potentiële doelgroep of de
gezondheidswinst die nog te behalen is.
Daarnaast wordt - waar mogelijk - aangegeven
welke geëxpliciteerde vragen mensen hebben op
het gebied van preventie.

Aanbod en
capaciteit

Een beschrijving van de
beschikbare (niet geldelijke)
middelen om de zorg/preventie
te verlenen en de spreiding van
de voorzieningen

Welke organisaties voeren de interventies uit,
hoeveel van deze organisaties zijn er en hoe zijn
deze verspreid over het land?
Wat voor soort interventies bieden de organisaties
aan (preventiemethode, schaal van uitvoering),
hoeveel (van dat soort) interventies worden er in
Nederland aangeboden en hoeveel mensen worden
daarbij ingezet? Welke en hoeveel materialen
worden ingezet?

Gebruik en
productie

Een beschrijving van de
daadwerkelijk gerealiseerde
consumptie van zorg/preventie,
informatie over wachtlijsten en
wachttijden en keteninformatie

De consumptie wordt bij preventieve interventies
vaak aangeduid door middel van het bereik van
activiteiten.
Wachtlijsten en wachttijden zijn bij preventie niet
aan de orde. Eerder is sprake van ‘ondergebruik’.
Op het gebied van keteninformatie zijn er mensen
die binnen preventie van de ene interventie naar de
andere stromen en groepen mensen die stromen
van preventie naar zorg (zoals bij
borstkankerscreening) en vice versa (bijvoorbeeld
bij een hartinfarct).

Financiering De betalingen van
zorgverzekeraars, de overheid en
de patiënten aan de aanbieders
voor de verleende zorg/preventie

Hoeveel geld is er beschikbaar en hoe wordt dit
geld verdeeld over de preventieve activiteiten?
Welke instellingen en organisaties krijgen geld voor
preventieve interventies en uit welke bronnen
komt dit geld? Wat kost het gebruik van de
preventieve activiteiten? Ook informatie over de
kosten die het gebruik van de preventieve
activiteiten met zich meebrengen krijgt een plaats
in deze categorie.

Kwaliteit en
effectiviteit

Onderdelen die onder deze
informatiecategorie vallen zijn
informatie over professionele
normen (protocollen),
cliënttevredenheidsinformatie,
onbedoelde effecten en
procesindicatoren zoals

Wat is de kwaliteit van het aanbod, de kwaliteit
van het gebruik (handelen volgens protocollen) en
het resultaat van het gebruik (doeltreffendheid,
doelmatigheid (=kosteneffectiviteit) en
cliënttevredenheid)? Daarnaast kunnen de
uitkomsten van procesevaluaties in deze categorie
worden beschreven.
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benchmark, leertrajecten,
efficiency etc.

3.43.43.43.4 UITGEWERKTE VOORBEELDENUITGEWERKTE VOORBEELDENUITGEWERKTE VOORBEELDENUITGEWERKTE VOORBEELDEN

Om tot een structuur te komen voor de presentatie van de ‘feiten en cijfers’ zijn de
aangrijpingspunten (zie tabel 3.1), de preventiemethoden (zie tabel 3.2) en de
informatiecategorieën (zie tabel 3.3) met elkaar geïntegreerd. Bij elke risicofactor of
ziekte/aandoening wordt aangegeven aan de hand van welke preventiemethode hierop
wordt aangegrepen en wordt informatie verstrekt over vraag, aanbod, gebruik,
financiering en kwaliteit.

Voor deze eerste versie van dit deelrapport is samen met de geconsulteerde organisaties
(bijlage I) een inventarisatie gemaakt van de bronnen die beschikbaar zijn per
aangrijpingspunt en informatiecategorie (zie bijlage II). Vervolgens is een aantal
voorbeelden verder uitgewerkt. De uitwerking van deze voorbeelden is nog onvolledig
gezien de korte tijd die hiervoor beschikbaar was. Op plaatsen waar (nog) geen bronnen
zijn gevonden wordt dit vermeld. De gepresenteerde tabellen zijn onder voorbehoud; de
geïnventariseerde bronnen zijn niet allemaal uitvoerig nagetrokken.
Er is voor gekozen om de onderwerpen die in de zorgnota 2001 (VWS, 2000a) worden
genoemd en de streefcijfers van het Ministerie van VWS die zijn geformuleerd in de
beleidsagenda van de ontwerpbegroting 2001 (VWS, 2000b) zoveel mogelijk uit te
werken. Om elk cluster van aangrijpingspunten (zie tabel 3.1) aan bod te laten komen is
daarnaast voor de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de biologische factoren nog
een voorbeeld uitgewerkt.
Bij elk gekozen aangrijpingspunt wordt slechts één preventiemethode uitgewerkt3. Zo is
bij roken alleen de preventiemethode ‘massamediale voorlichting’ uitgewerkt, terwijl bij
de preventie van roken ook individuele en groepsvoorlichting wordt gegeven, wetgeving
bestaat en convenants zijn gesloten met de industrie (zie tabel 3.2). In de toekomst zal
elk onderwerp wel in de volle breedte invulling krijgen.
Bij elke tabel wordt aangegeven uit welke registratie of uit welk onderzoek de gegevens
afkomstig zijn, welke organisatie de registratie beheert, en waar mogelijk over welke
periode de gegevens rapporteren (indien bekend staat dit tussen haakjes achter de bron).

3.4.13.4.13.4.13.4.1 LEEFSTIJLLEEFSTIJLLEEFSTIJLLEEFSTIJL

3.4.1.1 Voeding3.4.1.1 Voeding3.4.1.1 Voeding3.4.1.1 Voeding
Preventiemethode: massamediale voorlichting

Vraag

TABEL 3.4

Gemiddelde vet- en koolhydraatinneming (in energie% per dag) en groenten- enGemiddelde vet- en koolhydraatinneming (in energie% per dag) en groenten- enGemiddelde vet- en koolhydraatinneming (in energie% per dag) en groenten- enGemiddelde vet- en koolhydraatinneming (in energie% per dag) en groenten- en
fruitconsumptie (in gram per dag) door de Nederlandse bevolkingfruitconsumptie (in gram per dag) door de Nederlandse bevolkingfruitconsumptie (in gram per dag) door de Nederlandse bevolkingfruitconsumptie (in gram per dag) door de Nederlandse bevolking

aanbevolen
hoeveelheid

1987/1988 1992 1997/1998

Totaal vet (energie%/dag) 30-35 40 36,9 36,5
Verzadigd vet (energie%/dag) max. 10 16,5 14,1 14,4
Totaal koolhydraten (energie%/dag) 55 43,8 45,3 45,2
Mono- en disacchariden (energie%/dag) 15-25 22,4 22,2 21,9
Groenten (gram/dag) 200 143 128 134
Fruit (gram/dag) 200 125 114 109

                                                     
3 De andere preventiemethoden die bij de risicofactor of aandoening worden toegepast, kunt u vinden in tabel 3.2.
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bron: Voedselconsumptiepeiling (1987/1988, 1992, 1997/1998)
organisatie: TNO-Voeding

Aanbod

TABEL 3.5

Aangeboden activiteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’Aangeboden activiteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’Aangeboden activiteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’Aangeboden activiteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’

activiteiten aantal

LandelijkLandelijkLandelijkLandelijk
TV-programma’s waar goede voeding meerdere keren terugkwam 4
Eettesten (in de vorm van krasfolders) 1.300.000
Uitingen in dagbladen en huis-aan-huisbladen 229
Uitingen in vakbladen en bladen van participanten 97
Uitingen in publieksbladen/tijdschriften 11

RegionaalRegionaalRegionaalRegionaal
Activiteiten in supermarkt 116
Activiteiten in bibliotheek 101
Uitingen in geschreven pers 215
Aantal keer aandacht op radio, TV of kabelkrant 87

bron: Campagneverslag 1999
organisatie: Voedingscentrum

Gebruik

TABEL 3.6

Genoemde campagnenamen wanneer iemand twee slogans van voorlichtingscampagnesGenoemde campagnenamen wanneer iemand twee slogans van voorlichtingscampagnesGenoemde campagnenamen wanneer iemand twee slogans van voorlichtingscampagnesGenoemde campagnenamen wanneer iemand twee slogans van voorlichtingscampagnes
over gezonde en goede voeding mag noemen (%)*over gezonde en goede voeding mag noemen (%)*over gezonde en goede voeding mag noemen (%)*over gezonde en goede voeding mag noemen (%)*

totaal geslacht opleiding
man vrouw laag midden hoog

Genoemde campagnenamenGenoemde campagnenamenGenoemde campagnenamenGenoemde campagnenamen
Goede voeding, wat let je? 2 2 3 3 3 1
Goede voeding, slechte voeding 1
Let op vet 4 3 5 3 5 7

Twee ons groenten en twee stuks
fruit per dag

8 5 10 6 10 10

Leef je uit met groenten en fruit 1
Snoep gezond, eet een appel 8 8 9 5 11 9

Brood, daar zit wat in 9 9 8 5 12 9

Met melk meer mans/Melk de witte
motor

7 9 6 6 8 8

Overig 22 19 26 19 24 28
* Het betreft een gewogen bestand.
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bron: Effectevaluatie van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’, resultaten
tussenmeting (1999)
organisatie: GGD Zuidoost-Brabant, Voedingscentrum
Gebruik

TABEL 3.7

Geholpen bekendheid van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’ naarGeholpen bekendheid van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’ naarGeholpen bekendheid van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’ naarGeholpen bekendheid van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’ naar
achtergrondkenmerken (%)*achtergrondkenmerken (%)*achtergrondkenmerken (%)*achtergrondkenmerken (%)*

totaal     geslacht opleiding
man vrouw laag midden hoog

Kent de campagne niet 69 76 63 66 70 75
Kent de campagne 31 24 37 34 30 25

Van reclamespotjes op tv 63 60 66 60 69 59
Van folders 34 25 29 37 35 20
Van supermarktkrantje 19 16 21 18 21 17
Van huis-aan-huisblad 19 19 19 22 18 16
Van programma’s op tv 15 11 17 18 14 12
Van poster 12 14 11 8 15 17
Van reclamespotjes op de radio 12 11 12 8 16 11
Van supermarktrondleiding 3 2 4 6 1 1
Van radioprogramma’s 3 2 3 3 3 1
Anders 2 1 2 1 2 3
Weet niet 11 15 8 8 10 18
* Het betreft een gewogen bestand

bron: Effectevaluatie van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’, resultaten
tussenmeting (1999)
organisatie: GGD Zuidoost-Brabant, Voedingscentrum

Financiering

TABEL 3.8

Begroting van de voorlichtingsactiviteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding,Begroting van de voorlichtingsactiviteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding,Begroting van de voorlichtingsactiviteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding,Begroting van de voorlichtingsactiviteiten in het kader van de campagne ‘Goede voeding,
wat let je?’wat let je?’wat let je?’wat let je?’
bron: Campagneverslag 1999
organisatie: Voedingscentrum

Kwaliteit

TABEL 3.9

Bekendheid met de doelen van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’Bekendheid met de doelen van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’Bekendheid met de doelen van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’Bekendheid met de doelen van de voorlichtingscampagne ‘Goede voeding, wat let je?’
door de mensen die de campagne kennen (%)door de mensen die de campagne kennen (%)door de mensen die de campagne kennen (%)door de mensen die de campagne kennen (%)
bron: Effectevaluatie van de campagne ‘Goede voeding, wat let je?’, resultaten
tussenmeting (1999)
organisatie: GGD Zuidoost-Brabant, Voedingscentrum
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3.4.1.2 Roken3.4.1.2 Roken3.4.1.2 Roken3.4.1.2 Roken
Preventiemethode: massamediale voorlichting

Vraag

FIGUUR 3.1a en b

Rokers in Nederland van 1980 tot 2001 per leeftijdsgroep en naar geslachtRokers in Nederland van 1980 tot 2001 per leeftijdsgroep en naar geslachtRokers in Nederland van 1980 tot 2001 per leeftijdsgroep en naar geslachtRokers in Nederland van 1980 tot 2001 per leeftijdsgroep en naar geslacht

bron: NIPO-enquête
organisatie: Defacto (Voormalig Stivoro)
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Aanbod

TABEL 3.10

Door Stivoro verzonden materialen in 2000, per doelgroepDoor Stivoro verzonden materialen in 2000, per doelgroepDoor Stivoro verzonden materialen in 2000, per doelgroepDoor Stivoro verzonden materialen in 2000, per doelgroep

verzonden materialen per doelgroep aantal

JeugdJeugdJeugdJeugd
Magazine ‘Air power’ 29.213
Brochure ‘Stoppen met roken Good for you’ 30.876
Rook-niet-sjek’ 56.770

Passief rokenPassief rokenPassief rokenPassief roken
Stickervel ‘niet roken a.u.b’ 13.013
Zuigelingenbrochure 88.878
Sticker ‘verboden te roken’ 24.834

RisicogroepenRisicogroepenRisicogroepenRisicogroepen
Brochure voor zwangere vrouwen 18.324
Brochure ‘Roken kan je je stem kosten’ 5.810
Folder voor carapatiënten 6.383

Stoppen met rokenStoppen met rokenStoppen met rokenStoppen met roken
Patiëntengids Minimale Interventie Strategie 14.588
Advies op Maat 21.836
Folder ‘Het waarom en het hoe’ 52.491

bron: Jaarverslag Stivoro 2000
organisatie: Defacto (Voormalig Stivoro)

Gebruik

TABEL 3.11

Bereik van de verschillende campagnes van Defacto op het gebied van rookpreventieBereik van de verschillende campagnes van Defacto op het gebied van rookpreventieBereik van de verschillende campagnes van Defacto op het gebied van rookpreventieBereik van de verschillende campagnes van Defacto op het gebied van rookpreventie
bron: onbekend
organisatie: mogelijk Defacto (Voormalig Stivoro)

Financiering

TABEL 3.12

Financiering van Stivoro in 2000Financiering van Stivoro in 2000Financiering van Stivoro in 2000Financiering van Stivoro in 2000

EUR f

Financiering van moederorganisaties en ministerie van VWS 914.418 2.015.113
Subsidies en incidentele bijdragen 4.141.680 9.127.061

bron: Jaarverslag Stivoro (2000)
organisatie: Defacto (Voormalig Stivoro)
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Financiering

TABEL 3.13

Kosten van de campagnes van Stivoro in 2000Kosten van de campagnes van Stivoro in 2000Kosten van de campagnes van Stivoro in 2000Kosten van de campagnes van Stivoro in 2000

campagnes EUR f

Jeugdcampagne (meerjarig) 1.037.919 2.287.273
Volwassenencampagne (meerjarig) 1.471.091 3.241.859
0900-verslavingslijnen voor informatie en advies 173.926 383.282
Project European Smoking prevention Framework Approach 62.170 137.004
De Rookvrije School 136.134 300.000
Telefonische Counseling 226.890 500.000
Minimale Interventie Strategie (C-MIS, L-MIS en V-MIS) 131.479 289.741

bron: Jaarverslag Stivoro 2000
organisatie: Defacto (Voormalig Stivoro)

Kwaliteit

TABEL 3.14

Aantal mensen dat een jaar na de campagne ‘Dat kan ik ook!’ nog steeds is gestopt metAantal mensen dat een jaar na de campagne ‘Dat kan ik ook!’ nog steeds is gestopt metAantal mensen dat een jaar na de campagne ‘Dat kan ik ook!’ nog steeds is gestopt metAantal mensen dat een jaar na de campagne ‘Dat kan ik ook!’ nog steeds is gestopt met
rokenrokenrokenroken
bron: Evaluatie ‘Dat kan ik ook!’ (2001)
organisatie: Defacto (Voormalig Stivoro)

3.4.1.3 Alcohol3.4.1.3 Alcohol3.4.1.3 Alcohol3.4.1.3 Alcohol
Zie ook deelrapport GGZ
Preventiemethode: massamediale voorlichting

Vraag

TABEL 3.15

Aantal mensen dat minstens één keer per week 6 of meer glazen drinktAantal mensen dat minstens één keer per week 6 of meer glazen drinktAantal mensen dat minstens één keer per week 6 of meer glazen drinktAantal mensen dat minstens één keer per week 6 of meer glazen drinkt
bron: POLS (1998 - 1999)
organisatie: CBS
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Vraag

TABEL 3.16

De mate waarin probleemdrinken (een combinatie van alcoholgerelateerde problematiekDe mate waarin probleemdrinken (een combinatie van alcoholgerelateerde problematiekDe mate waarin probleemdrinken (een combinatie van alcoholgerelateerde problematiekDe mate waarin probleemdrinken (een combinatie van alcoholgerelateerde problematiek
en excessief drinken) voorkomt naar leeftijd en geslacht (%)en excessief drinken) voorkomt naar leeftijd en geslacht (%)en excessief drinken) voorkomt naar leeftijd en geslacht (%)en excessief drinken) voorkomt naar leeftijd en geslacht (%)

geslacht leeftijd
16-24 25-34 35-44 45-54 55-69 totaal

Mannen 23,6 12,6 18,1 13 10,4 15,4
Vrouwen 5,4 2,9 2 2,7 1,9 2,9

Totaal 8,9

bron: Zorgnota 2001 (1998)
organisatie: IVO, Rotterdam

Aanbod

TABEL 3.17

Materialen die worden aangeboden in het kader van het project Alcohol Voorlichting enMaterialen die worden aangeboden in het kader van het project Alcohol Voorlichting enMaterialen die worden aangeboden in het kader van het project Alcohol Voorlichting enMaterialen die worden aangeboden in het kader van het project Alcohol Voorlichting en
PreventiePreventiePreventiePreventie
bron: Werkplan Alcohol Voorlichting en Preventie (2001)
organisatie: NIGZ

Gebruik

TABEL 3.18

Bereik van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Bereik van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Bereik van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Bereik van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’
bron: Trackingonderzoek (2000)
organisatie: RVD/DTC

Financiering

TABEL 3.19

Financiering van het project ‘Alcohol Voorlichting en Preventie’Financiering van het project ‘Alcohol Voorlichting en Preventie’Financiering van het project ‘Alcohol Voorlichting en Preventie’Financiering van het project ‘Alcohol Voorlichting en Preventie’
bron: vooralsnog niet gevonden
organisatie: mogelijk Ministerie van VWS of NIGZ

Kwaliteit

TABEL 3.20

Waardering van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Waardering van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Waardering van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’Waardering van de campagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’
bron: Trackingonderzoek (2000)
organisatie: RVD/DTC
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3.4.1.4 Seksueel gedrag3.4.1.4 Seksueel gedrag3.4.1.4 Seksueel gedrag3.4.1.4 Seksueel gedrag
Preventiemethode: voorlichting

Vraag

FIGUUR 3.2

Percentage 18- tot en met 64-jarigen dat seksueel risicogedrag vertoontPercentage 18- tot en met 64-jarigen dat seksueel risicogedrag vertoontPercentage 18- tot en met 64-jarigen dat seksueel risicogedrag vertoontPercentage 18- tot en met 64-jarigen dat seksueel risicogedrag vertoont

bron: Nemesis (1996)
organisatie: Trimbos-instituut

Aanbod

TABEL 3.21

Aantal projecten van GGD’en op het gebied van veilig vrijenAantal projecten van GGD’en op het gebied van veilig vrijenAantal projecten van GGD’en op het gebied van veilig vrijenAantal projecten van GGD’en op het gebied van veilig vrijen
bron: Informatiebestand Activiteiten en Projecten
organisatie: NIGZ

Gebruik

TABEL 3.22

Bereik van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Bereik van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Bereik van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Bereik van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’
bron: Trackingonderzoek (2000)
organisatie: RVD/DTC

Financiering

TABEL 3.23

Financiering van de stichting SOA-bestrijdingFinanciering van de stichting SOA-bestrijdingFinanciering van de stichting SOA-bestrijdingFinanciering van de stichting SOA-bestrijding
bron: mogelijk Jaarverslag SOA-bestrijding
organisatie: Stichting SOA- bestrijding
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Kwaliteit

TABEL 3.24

Waardering van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Waardering van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Waardering van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’Waardering van de campagne ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’
bron: Trackingonderzoek (2000)
organisatie: RVD/DTC

3.4.1.5 Bewegen3.4.1.5 Bewegen3.4.1.5 Bewegen3.4.1.5 Bewegen
Preventiemethode: Bewegingsstimulering

Vraag

FIGUUR 3.3

Percentage mannen en vrouwen dat gemiddeld minder dan een halfuur per weekPercentage mannen en vrouwen dat gemiddeld minder dan een halfuur per weekPercentage mannen en vrouwen dat gemiddeld minder dan een halfuur per weekPercentage mannen en vrouwen dat gemiddeld minder dan een halfuur per week
lichamelijk actief is, naar sociaal-economische statuslichamelijk actief is, naar sociaal-economische statuslichamelijk actief is, naar sociaal-economische statuslichamelijk actief is, naar sociaal-economische status

bron: MORGEN (1999)
organisatie: RIVM

Vraag

TABEL 3.25

Het gedeelte van de sterfte aan dikkedarmkanker, suikerziekte en coronaire hartziektenHet gedeelte van de sterfte aan dikkedarmkanker, suikerziekte en coronaire hartziektenHet gedeelte van de sterfte aan dikkedarmkanker, suikerziekte en coronaire hartziektenHet gedeelte van de sterfte aan dikkedarmkanker, suikerziekte en coronaire hartziekten
dat is toe te schrijven aan lichamelijke inactiviteit, naar leeftijd en geslacht (in %)dat is toe te schrijven aan lichamelijke inactiviteit, naar leeftijd en geslacht (in %)dat is toe te schrijven aan lichamelijke inactiviteit, naar leeftijd en geslacht (in %)dat is toe te schrijven aan lichamelijke inactiviteit, naar leeftijd en geslacht (in %)

ziekte gedeelte van de sterfte toe te schrijven
aan lichamelijke inactiviteit (in %)

leeftijd 20-59 leeftijd > 59

m v m v

Dikkedarmkanker 19 19 26 31
Suikerziekte 11 - 20 11 - 20 15-28 19 - 33
Coronaire hartziekten 23 23 31 40

bron: VTV-97
organisatie: RIVM
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Aanbod

TABEL 3.26

Aantal projecten op het gebied van lichamelijke activiteitAantal projecten op het gebied van lichamelijke activiteitAantal projecten op het gebied van lichamelijke activiteitAantal projecten op het gebied van lichamelijke activiteit
bron: Informatiebestand Activiteiten en Projecten
organisatie: NIGZ

Aanbod

TABEL 3.27

De gebieden waarop de organisaties actief zijn die het handvest ‘Nederland inDe gebieden waarop de organisaties actief zijn die het handvest ‘Nederland inDe gebieden waarop de organisaties actief zijn die het handvest ‘Nederland inDe gebieden waarop de organisaties actief zijn die het handvest ‘Nederland in
Beweging!’ hebben ondertekendBeweging!’ hebben ondertekendBeweging!’ hebben ondertekendBeweging!’ hebben ondertekend
bron: Bewegingsstimulering in Nederland: Wie doet wat? (1999)
organisatie: TNO-PG

Gebruik

TABEL 3.28

Kijkcijfers van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Kijkcijfers van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Kijkcijfers van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Kijkcijfers van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’
bron: Kijkcijfers NOS-KLO
organisatie: NOS-KLO

Financiering

TABEL 3.29

Begroting ‘Jeugd in Beweging’Begroting ‘Jeugd in Beweging’Begroting ‘Jeugd in Beweging’Begroting ‘Jeugd in Beweging’
bron: Werkplan ‘Jeugd in Beweging’ (2000)
organisatie: NOC*NSF

Kwaliteit

TABEL 3.30

Waardering van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Waardering van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Waardering van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’Waardering van het tv-programma ‘Nederland in Beweging!’
bron: Waarderingsonderzoek ‘Nederland in Beweging!’
organisatie: TNO-PG

3.4.1.6 Veiligheid3.4.1.6 Veiligheid3.4.1.6 Veiligheid3.4.1.6 Veiligheid
Preventiemethode: voorlichting

Vraag

TABEL 3.31

Gemiddelde jaarlijkse aantal spoedeisende-hulpbehandelingen naar type ongevalGemiddelde jaarlijkse aantal spoedeisende-hulpbehandelingen naar type ongevalGemiddelde jaarlijkse aantal spoedeisende-hulpbehandelingen naar type ongevalGemiddelde jaarlijkse aantal spoedeisende-hulpbehandelingen naar type ongeval
bron: Letsel Informatie Systeem (1997 - 1999)
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organisatie: Consument & Veiligheid

Aanbod

TABEL 3.32

Aantal projecten op het gebied van veiligheid naar doelgroepAantal projecten op het gebied van veiligheid naar doelgroepAantal projecten op het gebied van veiligheid naar doelgroepAantal projecten op het gebied van veiligheid naar doelgroep
bron: Informatiebestand Activiteiten en Projecten
organisatie: NIGZ

Gebruik
Vooralsnog geen bronnen gevonden (mogelijk heeft Consument & Veiligheid hierover
informatie)

Financiering

TABEL 3.33

Financiering van de Stichting Consument & VeiligheidFinanciering van de Stichting Consument & VeiligheidFinanciering van de Stichting Consument & VeiligheidFinanciering van de Stichting Consument & Veiligheid
bron: mogelijk Jaarverslag SCV
organisatie: Consument & Veiligheid

Kwaliteit

Vooralsnog geen bronnen gevonden (mogelijk heeft Consument & Veiligheid hierover
informatie)
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 FYSIEKE OMGEVINGFYSIEKE OMGEVINGFYSIEKE OMGEVINGFYSIEKE OMGEVING

3.4.2.1 Micro-organismen3.4.2.1 Micro-organismen3.4.2.1 Micro-organismen3.4.2.1 Micro-organismen
Preventiemethode: voorlichting en advies aan instellingen in de gezondheidszorg over
hygiëne rond voedsel

Vraag

TABEL 3.34

Aantal mensen dat verblijft in instellingen in de gezondheidszorgAantal mensen dat verblijft in instellingen in de gezondheidszorgAantal mensen dat verblijft in instellingen in de gezondheidszorgAantal mensen dat verblijft in instellingen in de gezondheidszorg
bron: mogelijk WZV-enquête
organisatie: Prismant

Aanbod

TABEL 3.35

Aantal ondersteunende materialen en diensten bij de Hygiënecode voorAantal ondersteunende materialen en diensten bij de Hygiënecode voorAantal ondersteunende materialen en diensten bij de Hygiënecode voorAantal ondersteunende materialen en diensten bij de Hygiënecode voor
voedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorg
bron: vooralsnog onbekend
organisatie: Voedingscentrum

Gebruik

TABEL 3.36

Afname van de (ondersteunende materialen en diensten bij de) Hygiënecode voorAfname van de (ondersteunende materialen en diensten bij de) Hygiënecode voorAfname van de (ondersteunende materialen en diensten bij de) Hygiënecode voorAfname van de (ondersteunende materialen en diensten bij de) Hygiënecode voor
voedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorgvoedingsverzorging in instellingen in de gezondheidszorg
bron: Grand Quisine Foodstep 2000 (1996-2000)
organisatie: Voedingscentrum

Financiering

Financiering van de HygiënecodeFinanciering van de HygiënecodeFinanciering van de HygiënecodeFinanciering van de Hygiënecode
bron: vooralsnog geen bron gevonden
organisatie: Voedingscentrum

Kwaliteit

Vooralsnog geen bronnen gevonden
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3.4.33.4.33.4.33.4.3 SOCIALE OMGEVINGSOCIALE OMGEVINGSOCIALE OMGEVINGSOCIALE OMGEVING

3.4.3.1 Arbeid3.4.3.1 Arbeid3.4.3.1 Arbeid3.4.3.1 Arbeid
Preventiemethode: wet- en regelgeving

Vraag

TABEL 3.38

Overzicht redenen arbeidsongeschiktheid (in %)Overzicht redenen arbeidsongeschiktheid (in %)Overzicht redenen arbeidsongeschiktheid (in %)Overzicht redenen arbeidsongeschiktheid (in %)

reden % % %

Voldoende omschrevenVoldoende omschrevenVoldoende omschrevenVoldoende omschreven 88,5
Psychische klachten 31,4

Volledig arbeidsongeschikt 83
Klachten aan bewegingsapparaat 28,8

Volledig arbeidsongeschikt 61,9
Anders 39,8

Onvoldoende omschrevenOnvoldoende omschrevenOnvoldoende omschrevenOnvoldoende omschreven 11,5

Totaal 100 100

bron: Zorgnota 2001 (1999)
organisatie: ZON, commissie psychische arbeidsongeschiktheid

Aanbod

TABEL 3.39

Aantal geregistreerde sociaal-geneeskundigen in de opleidingstak arbeids- enAantal geregistreerde sociaal-geneeskundigen in de opleidingstak arbeids- enAantal geregistreerde sociaal-geneeskundigen in de opleidingstak arbeids- enAantal geregistreerde sociaal-geneeskundigen in de opleidingstak arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde, arbeid en gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, absoluut enbedrijfsgeneeskunde, arbeid en gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, absoluut enbedrijfsgeneeskunde, arbeid en gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, absoluut enbedrijfsgeneeskunde, arbeid en gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, absoluut en
relatiefrelatiefrelatiefrelatief
bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2000 (1998)
organisatie: NIVEL, OSA en Prismant

TABEL 3.40

Aantal artsen dat werkzaam is bij GAK Nederland en Arbo-dienstenAantal artsen dat werkzaam is bij GAK Nederland en Arbo-dienstenAantal artsen dat werkzaam is bij GAK Nederland en Arbo-dienstenAantal artsen dat werkzaam is bij GAK Nederland en Arbo-diensten
bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2000 (1994 - 1998)
organisatie: NIVEL, OSA en Prismant

Gebruik
Vooralsnog geen bronnen gevonden

Financiering
Vooralsnog geen bronnen gevonden

Kwaliteit
Vooralsnog geen bronnen gevonden
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3.4.43.4.43.4.43.4.4 BIOLOGISCHE FACTORENBIOLOGISCHE FACTORENBIOLOGISCHE FACTORENBIOLOGISCHE FACTOREN

3.4.4.1 Cholesterol3.4.4.1 Cholesterol3.4.4.1 Cholesterol3.4.4.1 Cholesterol
Preventiemethode: screening op familiaire hypercholesterolemie (FH)

Vraag

TABEL 3.41

Schatting van het aantal mensen met FHSchatting van het aantal mensen met FHSchatting van het aantal mensen met FHSchatting van het aantal mensen met FH
bron: vooralsnog geen bron gevonden
organisatie: mogelijk StOEH

Aanbod

TABEL 3.42

Aantal verpleegkundigen dat wordt ingezet om te screenen op FHAantal verpleegkundigen dat wordt ingezet om te screenen op FHAantal verpleegkundigen dat wordt ingezet om te screenen op FHAantal verpleegkundigen dat wordt ingezet om te screenen op FH
bron: StOEH
organisatie: StOEH

TABEL 3.43

Lipidepoliklinieken in NederlandLipidepoliklinieken in NederlandLipidepoliklinieken in NederlandLipidepoliklinieken in Nederland
bron: StOEH
organisatie: StOEH

Gebruik

TABEL 3.44

Aantal onderzochte mensen per jaarAantal onderzochte mensen per jaarAantal onderzochte mensen per jaarAantal onderzochte mensen per jaar
bron: Review van het experiment screening FH (1994 - 1999)
organisatie: StOEH, UvA

Financiering

TABEL 3.45

Financiering van de het landelijke screeningsprogramma naar FHFinanciering van de het landelijke screeningsprogramma naar FHFinanciering van de het landelijke screeningsprogramma naar FHFinanciering van de het landelijke screeningsprogramma naar FH
bron: vooralsnog geen bron gevonden
organisatie: mogelijk CVZ

Kwaliteit

TABEL 3.46

Aantal geïdentificeerde dragers van FHAantal geïdentificeerde dragers van FHAantal geïdentificeerde dragers van FHAantal geïdentificeerde dragers van FH
bron: Review van het experiment screening FH (1994 - 1999)
organisatie: StOEH, UvA
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3.4.53.4.53.4.53.4.5 ZIEKTEN EN AANDOENINGENZIEKTEN EN AANDOENINGENZIEKTEN EN AANDOENINGENZIEKTEN EN AANDOENINGEN

3.4.5.1 Influenza3.4.5.1 Influenza3.4.5.1 Influenza3.4.5.1 Influenza
Preventiemethode: vaccinatie van risicogroepen

Vraag

TABEL 3.47

Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een griepprik, naar risico-indicatieHet aantal mensen dat in aanmerking komt voor een griepprik, naar risico-indicatieHet aantal mensen dat in aanmerking komt voor een griepprik, naar risico-indicatieHet aantal mensen dat in aanmerking komt voor een griepprik, naar risico-indicatie
bron: LINH (1996 – 1999) en Bevolkingsstatistiek
organisatie: NIVEL, LHV, NHG en WOK (LINH) en CBS (Bevolkingsstatistiek)

TABEL 3.48

Het aantal griepprikken dat op (eigen) verzoek van de patiënt heeft plaatsgevondenHet aantal griepprikken dat op (eigen) verzoek van de patiënt heeft plaatsgevondenHet aantal griepprikken dat op (eigen) verzoek van de patiënt heeft plaatsgevondenHet aantal griepprikken dat op (eigen) verzoek van de patiënt heeft plaatsgevonden
bron: POLS (1996 – 1999)
organisatie: CBS

Aanbod

TABEL 3.49

Totaal aantal bestelde en gedeclareerde griepspuitenTotaal aantal bestelde en gedeclareerde griepspuitenTotaal aantal bestelde en gedeclareerde griepspuitenTotaal aantal bestelde en gedeclareerde griepspuiten
bron: Jaarverslag SVM (2000)
organisatie: SVM

Gebruik

TABEL 3.50

Vaccinatiegraad in de gehele populatie en vaccinatie onder de risicopopulatie naarVaccinatiegraad in de gehele populatie en vaccinatie onder de risicopopulatie naarVaccinatiegraad in de gehele populatie en vaccinatie onder de risicopopulatie naarVaccinatiegraad in de gehele populatie en vaccinatie onder de risicopopulatie naar
indicatiegroep (%)*indicatiegroep (%)*indicatiegroep (%)*indicatiegroep (%)*

1996 1997 1998 1999 2000

Gehele populatie 12,7 15,4 16,1 16,6 17,1
Risicopopulatie 74 76 77 76 76

Verdeling naar indicatiegroepVerdeling naar indicatiegroepVerdeling naar indicatiegroepVerdeling naar indicatiegroep
Diabetes Mellitus 81 85 86 86 75
Cardiovasculair 82 84 85 86 87
Pulmonaal 73 76 77 75 86
Chronische nierinsufficiëntie 75 79 79 80 79
Recidiverende stafylokokkeninfectie 65 62 67 68 63
Leeftijd >= 65 76 79 80 81 81
>= 65 Inclusief andere aandoening 87 88 86 87 84
>= 65 Exclusief andere aandoening 60 66 74 72 76
* mensen kunnen tot meerdere indicatiegroepen behoren

bron: LINH (1996 – 2000)
organisatie: NIVEL, LHV, NHG en WOK (LINH) en CBS (POLS)
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TABEL 3.51

Aantal 55-plussers met een risico-indicatie dat een griepprik heeft ontvangen, naarAantal 55-plussers met een risico-indicatie dat een griepprik heeft ontvangen, naarAantal 55-plussers met een risico-indicatie dat een griepprik heeft ontvangen, naarAantal 55-plussers met een risico-indicatie dat een griepprik heeft ontvangen, naar
etnische achtergrond (%)etnische achtergrond (%)etnische achtergrond (%)etnische achtergrond (%)

risico-indicatie etnische achtergrond

Turks Marokkaans Surinaams overig Nederlands

55-64 met indicatie 84 83 79 73 83
65+ 68 75 79 69 80
65+ en andere indicatie 76 77 82 77 85
65+ zonder andere indicatie 50 73 77 60 73

Totaal 78 80 79 71 80

bron: LINH
organisatie: NIVEL, LHV, NHG en WOK

Financiering

TABEL 3.52

Het budget voor griepvaccinatie per jaar ten opzichte van het budget voor preventieHet budget voor griepvaccinatie per jaar ten opzichte van het budget voor preventieHet budget voor griepvaccinatie per jaar ten opzichte van het budget voor preventieHet budget voor griepvaccinatie per jaar ten opzichte van het budget voor preventie
binnen de AWBZ (in miljoenen)binnen de AWBZ (in miljoenen)binnen de AWBZ (in miljoenen)binnen de AWBZ (in miljoenen)

jaar EUR totaal (EUR) f totaal (f)

1997 25,3 132,6 55,7 292,1
1998 23,1 127,0 50,8 279,8
1999 29,0 137,5 64,0 302,9
2000 31,2 157,6 68,7 347,3
2001 31,5 166,4 69,4 366,6

bron: CV Zorgcijfers (1997-2001)
organisatie: CVZ

Kwaliteit

TABEL 3.53

De effectiviteit van het grieppreventieprogrammaDe effectiviteit van het grieppreventieprogrammaDe effectiviteit van het grieppreventieprogrammaDe effectiviteit van het grieppreventieprogramma
bron: vooralsnog onbekend
organisatie: Juliuscentrum (in opdracht van CVZ)
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3.4.5.2 Kinderziekten3.4.5.2 Kinderziekten3.4.5.2 Kinderziekten3.4.5.2 Kinderziekten
Preventiemethode: vaccinatie

Vraag

TABEL 3.54

Het aantal pasgeborenenHet aantal pasgeborenenHet aantal pasgeborenenHet aantal pasgeborenen

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aantal geboorten (x 1.000) 196 191 190 192 199 200 207

bron: Bevolkingsstatistiek (1994 - 2000)
organisatie: CBS

TABEL 3.55

De ervaren noodzaak om kinderen te vaccineren tegen kinderziektenDe ervaren noodzaak om kinderen te vaccineren tegen kinderziektenDe ervaren noodzaak om kinderen te vaccineren tegen kinderziektenDe ervaren noodzaak om kinderen te vaccineren tegen kinderziekten
bron: Ouders over het Rijksvaccinatieprogramma: tevredenheid en
vaccinatiebereidheid van ouders van jonge kinderen in Nederland (2000)
organisatie: TNO-PG

Aanbod

TABEL 3.56

Aantal mensen dat werkzaam is bij consultatiebureausAantal mensen dat werkzaam is bij consultatiebureausAantal mensen dat werkzaam is bij consultatiebureausAantal mensen dat werkzaam is bij consultatiebureaus
bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2000 (1998)
organisatie: Nivel, OSA en Prismant

TABEL 3.57

Totaal aantal geproduceerde vaccinsTotaal aantal geproduceerde vaccinsTotaal aantal geproduceerde vaccinsTotaal aantal geproduceerde vaccins
bron: Jaarverslag SVM (2000)
organisatie: SVM

Gebruik

TABEL 3.58

Aantal vaccins dat is toegediend in het kader van het RVPAantal vaccins dat is toegediend in het kader van het RVPAantal vaccins dat is toegediend in het kader van het RVPAantal vaccins dat is toegediend in het kader van het RVP
bron: PEA
organisatie: CVZ

TABEL 3.59

Vaccinatiegraad voor de vaccins van het RVPVaccinatiegraad voor de vaccins van het RVPVaccinatiegraad voor de vaccins van het RVPVaccinatiegraad voor de vaccins van het RVP
bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (1999)
organisatie: IGZ
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Financiering

TABEL 3.60

Het budget voor Rijksvaccinatieprogramma per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor Rijksvaccinatieprogramma per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor Rijksvaccinatieprogramma per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor Rijksvaccinatieprogramma per jaar ten opzichte van het budget voor
preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)

jaar EUR totaal (EUR) f totaal (f)

1997 32,8 132,6 72,3 292,1
1998 34,2 127,0 75,4 279,8
1999 38,0 137,5 83,7 302,9
2000 38,9 157,6 85,8 347,3
2001 42,1 166,4 92,8 366,6

bron: CV Zorgcijfers (1997 - 2001)
organisatie: CVZ

Kwaliteit

TABEL 3.61

De mate waarin de Nederlandse bevolking is beschermd tegen de ziekten van het RVPDe mate waarin de Nederlandse bevolking is beschermd tegen de ziekten van het RVPDe mate waarin de Nederlandse bevolking is beschermd tegen de ziekten van het RVPDe mate waarin de Nederlandse bevolking is beschermd tegen de ziekten van het RVP
bron: Pienter-project
organisatie: RIVM-CIE

TABEL 3.62

Bijwerkingen van de vaccinaties van het RVPBijwerkingen van de vaccinaties van het RVPBijwerkingen van de vaccinaties van het RVPBijwerkingen van de vaccinaties van het RVP
bron: Bijwerkingenregistratie
organisatie: RIVM-LVO

TABEL 3.63

Tevredenheid van ouders over het RijksvaccinatieprogrammaTevredenheid van ouders over het RijksvaccinatieprogrammaTevredenheid van ouders over het RijksvaccinatieprogrammaTevredenheid van ouders over het Rijksvaccinatieprogramma
bron: Ouders over het Rijksvaccinatieprogramma: tevredenheid en
vaccinatiebereidheid van ouders van jonge kinderen in Nederland (2000)
organisatie: TNO-PG
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3.4.5.3 Borstkanker3.4.5.3 Borstkanker3.4.5.3 Borstkanker3.4.5.3 Borstkanker
Preventiemethode: bevolkingsonderzoek

Vraag

TABEL 3.64

Het aantal vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in 5-jaars leeftijdsklassenHet aantal vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in 5-jaars leeftijdsklassenHet aantal vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in 5-jaars leeftijdsklassenHet aantal vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in 5-jaars leeftijdsklassen

aantal vrouwen

50 - 54 554.802
55 - 59 416.627
60 - 64 362.261
65 - 69 339.245
70 - 74 308.644

Totaal 1.981.579

bron: Bevolkingsstatistiek (1999)
organisatie: CBS

TABEL 3.65

De aanleiding die vrouwen opgeven voor de laatst gemaakte borstfotoDe aanleiding die vrouwen opgeven voor de laatst gemaakte borstfotoDe aanleiding die vrouwen opgeven voor de laatst gemaakte borstfotoDe aanleiding die vrouwen opgeven voor de laatst gemaakte borstfoto
bron: POLS (1996 -1999)
organisatie: CBS

TABEL 3.66

De intentie van vrouwen van 50 tot en met 74 jaar om een borstfoto te laten maken,De intentie van vrouwen van 50 tot en met 74 jaar om een borstfoto te laten maken,De intentie van vrouwen van 50 tot en met 74 jaar om een borstfoto te laten maken,De intentie van vrouwen van 50 tot en met 74 jaar om een borstfoto te laten maken,
wanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigd
bron: POLS (1996 - 1999)
organisatie: CBS

Aanbod

TABEL 3.67

De organisaties die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker inDe organisaties die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker inDe organisaties die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker inDe organisaties die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in
NederlandNederlandNederlandNederland
bron: LRCB (1999-2000)
organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen
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Gebruik

FIGUUR 3.4

Het aantal vrouwen dat naar aanleiding van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoekHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoekHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoekHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker een borstfoto heeft laten maken (deelname)borstkanker een borstfoto heeft laten maken (deelname)borstkanker een borstfoto heeft laten maken (deelname)borstkanker een borstfoto heeft laten maken (deelname)

bron: LETB, 2000 (1990 - 1998)
organisatie: Erasmus Universiteit, Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen

TABEL 3.68

Het aantal vrouwen dat naar aanleiding van de borstfoto wordt doorverwezen naar eenHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de borstfoto wordt doorverwezen naar eenHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de borstfoto wordt doorverwezen naar eenHet aantal vrouwen dat naar aanleiding van de borstfoto wordt doorverwezen naar een
ziekenhuisziekenhuisziekenhuisziekenhuis
bron: LETB, 2000
organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen

Financiering

TABEL 3.69

Het budget voor borstkankerscreening per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor borstkankerscreening per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor borstkankerscreening per jaar ten opzichte van het budget voorHet budget voor borstkankerscreening per jaar ten opzichte van het budget voor
preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)preventie binnen de AWBZ (in miljoenen)

jaar EUR totaal (EUR) f totaal (f)

1997 26,1 132,6 57,5 292,1
1998 28,3 127,0 62,4 279,8
1999 33,5 137,5 73,8 302,9
2000 36,0 157,6 79,4 347,3
2001 36,4 166,4 80,3 366,6
bron: CV Zorgcijfers (1997 - 2001)
organisatie: CVZ
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Kwaliteit

TABEL 3.70

Het aantal vrouwen waarbij naar aanleiding van de borstfoto en het vervolgonderzoekHet aantal vrouwen waarbij naar aanleiding van de borstfoto en het vervolgonderzoekHet aantal vrouwen waarbij naar aanleiding van de borstfoto en het vervolgonderzoekHet aantal vrouwen waarbij naar aanleiding van de borstfoto en het vervolgonderzoek
borstkanker wordt geconstateerdborstkanker wordt geconstateerdborstkanker wordt geconstateerdborstkanker wordt geconstateerd
bron: LETB, 2000
organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen

TABEL 3.71

Relatie tussen borstkankersterfte en de screeningsactiviteitenRelatie tussen borstkankersterfte en de screeningsactiviteitenRelatie tussen borstkankersterfte en de screeningsactiviteitenRelatie tussen borstkankersterfte en de screeningsactiviteiten
bron: LETB, 2000 (1990 - 1998)
organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen

TABEL 3.72

Het aantal vrouwen waarbij borstkanker wordt geconstateerd in de periode tussen tweeHet aantal vrouwen waarbij borstkanker wordt geconstateerd in de periode tussen tweeHet aantal vrouwen waarbij borstkanker wordt geconstateerd in de periode tussen tweeHet aantal vrouwen waarbij borstkanker wordt geconstateerd in de periode tussen twee
oproepen voor het bevolkingsonderzoekoproepen voor het bevolkingsonderzoekoproepen voor het bevolkingsonderzoekoproepen voor het bevolkingsonderzoek
bron: LETB, 2000 (1990 - 1995)
organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en Katholieke Universiteit Nijmegen

3.4.5.4 Baarmoederhalskanker3.4.5.4 Baarmoederhalskanker3.4.5.4 Baarmoederhalskanker3.4.5.4 Baarmoederhalskanker
Preventiemethode: bevolkingsonderzoek

Vraag

TABEL 3.73

Het aantal vrouwen van 30 tot en met 59 jaarHet aantal vrouwen van 30 tot en met 59 jaarHet aantal vrouwen van 30 tot en met 59 jaarHet aantal vrouwen van 30 tot en met 59 jaar

aantal vrouwen

30 - 34 641.853
35 - 39 641.036
40 - 44 594.638
45 - 49 558.234
50 - 54 554.802
55 - 59 416.627

Totaal 3.407.190

bron: Bevolkingsstatistiek (1999)
organisatie: CBS

TABEL 3.74

Intentie van vrouwen van 30 tot en met 59 jaar om een uitstrijkje te laten makenIntentie van vrouwen van 30 tot en met 59 jaar om een uitstrijkje te laten makenIntentie van vrouwen van 30 tot en met 59 jaar om een uitstrijkje te laten makenIntentie van vrouwen van 30 tot en met 59 jaar om een uitstrijkje te laten maken
wanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigdwanneer ze daarvoor worden uitgenodigd
bron: POLS (1996 – 1999)
organisatie: CBS
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Aanbod

TABEL 3.75

Aantal huisartsen in NederlandAantal huisartsen in NederlandAantal huisartsen in NederlandAantal huisartsen in Nederland
Zie ook deelrapport Cure
bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2000
organisatie: NIVEL, OSA, Prismant

Gebruik

TABEL 3.76

Percentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor het
bevolkingsonderzoek en daadwerkelijk een uitstrijkje heeft laten makenbevolkingsonderzoek en daadwerkelijk een uitstrijkje heeft laten makenbevolkingsonderzoek en daadwerkelijk een uitstrijkje heeft laten makenbevolkingsonderzoek en daadwerkelijk een uitstrijkje heeft laten maken

1997 1998 1999 2000

Uitgenodigd doorUitgenodigd doorUitgenodigd doorUitgenodigd door
Instelling (1e en herinneringsoproep) 53 56 56 55
Instelling (1e oproep) en huisartspraktijk (herinnering) 64 65 66 66
Huisartspraktijk (beide oproepen) 69 71 69 68

Totaal 65 65 66 65

bron: LINH (1997 - 2000)
organisatie: NIVEL, LHV, NHG en WOK
Financiering

TABEL 3.77

Het budget voor baarmoederhalskankerscreening (in miljoenen) per jaar ten opzichte vanHet budget voor baarmoederhalskankerscreening (in miljoenen) per jaar ten opzichte vanHet budget voor baarmoederhalskankerscreening (in miljoenen) per jaar ten opzichte vanHet budget voor baarmoederhalskankerscreening (in miljoenen) per jaar ten opzichte van
het budget voor preventie binnen de AWBZhet budget voor preventie binnen de AWBZhet budget voor preventie binnen de AWBZhet budget voor preventie binnen de AWBZ

jaar EUR totaal (EUR) f totaal (f)

1997 21,8 132,6 48,1 292,1
1998 22,1 127,0 48,7 279,8
1999 22,7 137,5 50,0 302,9
2000 21,8 157,6 48,0 347,3
2001 22,4 166,4 49,4 366,6

bron: CV Zorgcijfers (1997 – 2001)
organisatie: CVZ
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Kwaliteit

TABEL 3.78

Percentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor hetPercentage vrouwen van 30 tot en met 59 jaar dat is uitgenodigd voor het
bevolkingsonderzoek, waarvoor de uitnodiging relevant was en daadwerkelijk eenbevolkingsonderzoek, waarvoor de uitnodiging relevant was en daadwerkelijk eenbevolkingsonderzoek, waarvoor de uitnodiging relevant was en daadwerkelijk eenbevolkingsonderzoek, waarvoor de uitnodiging relevant was en daadwerkelijk een
uitstrijkje heeft laten makenuitstrijkje heeft laten makenuitstrijkje heeft laten makenuitstrijkje heeft laten maken

1997 1998 1999 2000

Uitgenodigd doorUitgenodigd doorUitgenodigd doorUitgenodigd door
Instelling (1e en herinneringsoproep) 59 60 60 60
Instelling (1e oproep) en huisartspraktijk (herinnering) 72 75 75 74
Huisartspraktijk (beide oproepen) 81 81 68 77

Totaal 75 73 74 74

Noot: Er is gecorrigeerd voor alle vrouwen met geëigende redenen om niet deel te nemen
aan het onderzoek zoals uterusextirpatie, recente uitstrijk, zwangerschap of
borstvoeding, controle gynaecoloog en psychosociale reden voor uitsluiting.

bron: LINH (1997 - 2000)
organisatie: NIVEL, LHV, NHG en WOK

3.4.5.5 PKU3.4.5.5 PKU3.4.5.5 PKU3.4.5.5 PKU
Preventiemethode: bevolkingsonderzoek (hielprikje4)

Vraag

TABEL 3.79

Het aantal pasgeborenen (x 1.000)Het aantal pasgeborenen (x 1.000)Het aantal pasgeborenen (x 1.000)Het aantal pasgeborenen (x 1.000)
bron: Bevolkingsstatistiek (1994 - 1998)
organisatie: CBS

Aanbod

TABEL 3. 80

Aantal geproduceerde hielpriksetjesAantal geproduceerde hielpriksetjesAantal geproduceerde hielpriksetjesAantal geproduceerde hielpriksetjes
bron: vooralsnog onbekend
organisatie: RIVM

Gebruik

TABEL 3.81

Aantal afgenomen hielprikjesAantal afgenomen hielprikjesAantal afgenomen hielprikjesAantal afgenomen hielprikjes
bron: PEA
organisatie: CVZ

                                                     
4 Met een hielprikje wordt niet alleen fenylketonurie (PKU) opgespoord maar ook congenitale hyperthyreoïdie (CHT)
en androgenitaal syndroom (AGS).
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Financiering

TABEL 3.82

Financiering van de screening op PKUFinanciering van de screening op PKUFinanciering van de screening op PKUFinanciering van de screening op PKU
bron: In bewerking bij CVZ
organisatie: CVZ

Kwaliteit

TABEL 3.83

Aantal opgespoorde pasgeborenen met PKUAantal opgespoorde pasgeborenen met PKUAantal opgespoorde pasgeborenen met PKUAantal opgespoorde pasgeborenen met PKU
bron: Jaarlijkse epidemiologische evaluatie
organisatie: TNO-PG
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4444 InformatievoorzieningInformatievoorzieningInformatievoorzieningInformatievoorziening

Op basis van de gegevens zoals vermeld in hoofdstuk 3, ervaringen tijdens het proces
van gegevensverzameling voor dit brancherapport gedurende de periode juni-juli 2001 en
bestaande inzichten die in het kader van het opstellen van de Volksgezondheid Toekomst
Verkenningen zijn verkregen, geven we hier – veelal voorbeeldgewijs – een eerste
globale indruk over de aan- en afwezigheid van gegevens over preventie en enkele
conclusies.

Per informatiecategorie kan vooralsnog het volgende worden opgemerkt:

Vraag
Voor deze categorie zijn redelijk wat gegevens beschikbaar. Dit komt voornamelijk door
de manier waarop ‘vraag’ naar preventie is geoperationaliseerd; namelijk als de grootte
van de te bereiken doelgroep of de te behalen gezondheidswinst.

Aanbod
Hier treffen we met name gegevens aan over het personele aanbod. Informatie over
omvang en inhoud van preventieve interventies is beperkt aanwezig. Een uitzondering
vormt het databestand van het NIGZ (op het terrein van gezondheidsbevordering) en de
oprichting van het GGD-kennisnet, waar informatie wordt gegeven over de interventies
die GGD’en uitvoeren. Over spreiding van voorzieningen is in enkele gevallen informatie
beschikbaar.

Gebruik
Hieromtrent zijn tot nu toe nog niet zoveel gegevens opgespoord. De bestaande cijfers
hierover zijn vaak gericht op interventieniveau: kijkcijfers bijvoorbeeld over ‘Nederland in
Beweging!’, maar geen gegevens over het bereik van massamediale voorlichting voor het
onderwerp lichamelijke activiteit in algemene zin. Van een groot aantal activiteiten is
geheel onduidelijk hoeveel ze worden gebruikt en door welke cliënten(groepen). Dit geldt
ook op het gebied van individuele, ziektespecifieke preventie die onderdeel uitmaakt van
een behandeling in een klinische setting (zoals bijvoorbeeld voorlichting over voeding als
onderdeel van cholesterolverlagende therapie). De resultaten van de tweede Nationale
Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (van het NIVEL) kunnen
hierover mogelijk meer inzicht bieden voor de beroepsgroep huisartsen. Daarnaast
bestaat er ook weinig informatie over de doorstroom van preventie naar zorg en
andersom, wat je zou kunnen noemen ‘ketenpreventiecijfers’. Wel bestaan sporadische
verwijscijfers op het gebied van screening en verwijsgedrag van huisartsen naar diëtisten
afkomstig uit klein steekproefonderzoek.

Financiering
Veel van de cijfers over financiering en kosten zijn globaal van aard en niet opgesplitst
en/of opsplitsbaar naar preventiemethode. Daarom zijn die cijfers moeilijk te plaatsen in
het gedetailleerde stramien van dit deelrapport Preventie. Achterliggend probleem is
nogal eens dat de geldelijke middelen voor één activiteit uit verschillende budgetten
komen of dat één budget voor meerdere preventieve interventies tegelijk bedoeld is. Een
voorbeeld is het ‘status aparte budget’ van thuiszorginstellingen waaruit ouder- en
kindzorg, niet nader omschreven preventieactiviteiten, GVO-taken en diëtetiek worden
gefinancierd. Vaak is meer bekend over financiering dan over kosten en is onduidelijk
hoe beide zich op interventie niveau tot elkaar verhouden.
Met betrekking tot kosten is er een aantal veelbelovende ontwikkelingen, waarvan we
hier het traject ‘Benchmark GGD’en’ noemen. Hierin wordt gewerkt aan een databank
met alle gegevens over producten (inclusief kostprijzen) van de GGD’en.

Kwaliteit
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De kwaliteit van het preventieaanbod is slechts in sommige gevallen bekend
(bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek naar borst-/cervixkanker en de
screeningsprogramma’s PKU/CHT). Vaak kan hiervan alleen een indicatie worden
gegeven. Evenals in de zorg gebeuren lang niet alle preventieve activiteiten volgens
protocollen; er zijn geen protocollen of het is onbekend in hoeveel van de gevallen wordt
gehandeld volgens richtlijnen. Wel zijn er een aantal trajecten voor kwaliteitsbewaking in
ontwikkeling, waarbij de infectieziektebestrijding voorop loopt: daar is een nagenoeg
voltooid certificeringstraject ontwikkeld.
De kwaliteit van het gebruik kan worden weergegeven aan de hand van
doeltreffendheid, doelmatigheid en cliënttevredenheid, alhoewel gegevens hierover vaak
ontbreken. Het is over het algemeen moeilijk en kostbaar om het effect van preventie te
meten, met name op het gebied van gezondheidsbevordering. Preventie vindt plaats
midden in een maatschappij waar omstandigheden niet constant kunnen worden
gehouden, daarbij worden vaak meerdere methoden tegelijk toegepast en spelen de te
verwachten resultaten op lange termijn. Bovendien is het resultaat van preventieve
(gezondheidsbevorderende) activiteiten grotendeels afhankelijk van de manier waarop de
activiteit wordt opgezet en uitgevoerd (zoals de mate waarin de doelgroep heeft kunnen
meebeslissen bij de opzet van de activiteit, de samenwerking met de doelgroep bij de
uitvoering etc.) waardoor er geen algemeen beeld kan worden gegeven van de
doeltreffendheid van één soort activiteit. Doordat vaak geen compleet en voldoende
uitgesplitst beeld van de kosten en financiering van preventie kan worden gegeven (zie
boven), is het in veel gevallen niet mogelijk om de doelmatigheid te bepalen – voor zover
dat sowieso al een kwaliteitsaspect is. Cliënttevredenheid komt slechts in een klein deel
van de procesevaluaties van preventieve interventies aan de orde. Wat veelal ontbreekt
is informatie over het uiteindelijke resultaat van de interventie op de aangrijpingspunten.
De categorie kwaliteit is een algemene verzameling van informatie over alle
(kwaliteits)aspecten van preventie; handelen volgens protocollen, cliënttevredenheid etc.
Door deze indeling sneeuwt de informatie over de daadwerkelijk resultaten van de
interventies enigszins onder.

Over alle informatiecategorieën heen valt tot nu toe op dat het preventieveld zeer veel
‘spelers’ kent en dus ook vele bronnen van informatie. Deze zijn echter nog nauwelijks
op elkaar afgestemd in termen van gehanteerde definities en het aggregatieniveau van
de beschikbare gegevens en informatie. Hierdoor blijkt het moeilijk om per interventie de
informatie uit de verschillende informatiecategorieën aan elkaar te koppelen.

Gezien het bovenstaande concluderen wij het volgende ten aanzien van de
informatievoorziening:

1. Versnippering en afstemming

De versnipperdheid van het veld maakt het schetsen van een totaalbeeld erg moeilijk.
Het Nationaal Contract op het gebied van de OGZ biedt mogelijkheden om de
afstemming tussen de spelers in het veld te stimuleren en continue registraties van
preventieve interventies te ondersteunen. Een traject waarin eenheid van taal (begrippen
en definities) wordt nagestreefd is in ieder geval aanbevelenswaardig.

2. Overzicht en omvang

Dit deelrapport beoogt een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de
informatiebronnen die aanwezig zijn op het gebied van preventie. Uit de beschrijving van
de organisatorische context en de inventarisatie van de informatiebronnen komt naar
voren dat in Nederland een groot aantal verschillende preventieve interventies worden
uitgevoerd op een breed scala van risicofactoren en ziekten en aandoeningen. Wanneer
in de toekomstige brancherapporten al deze activiteiten (en bovendien ook andere
invalshoeken) volledig worden uitgewerkt, zal het deelrapport een grote omvang krijgen.
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Om te voorkomen dat de presentatie van de ‘feiten en cijfers’ onoverzichtelijk wordt,
kan ervoor worden gekozen om een jaarlijks wisselende selectie van onderwerpen meer
in de diepte uit te werken. De selectie kan worden gemaakt door de adviescommissie
(zie paragraaf 1.2). Het totale overzicht over de sector preventie moet hierbij wel
behouden blijven. Daarnaast kan een elektronische versie van het deelrapport worden
ontwikkeld. De informatie kan dan voor verschillende doelgroepen op een dusdanige
manier toegankelijk worden gemaakt, dat de lezer alleen de informatie vindt waar hij of
zij naar zoekt.

3. Proces- en effectevaluatie

Het is een uitdaging om de effecten van preventie zichtbaar te maken door voor iedere
interventie een (kwantitatieve dan wel kwalitatieve) evaluatie uit te voeren. Ook al is
met de komst van de ZON-MW preventieprogramma’s een belangrijke stap gezet, het
merendeel van de preventieactiviteiten wordt onvoldoende of niet geëvalueerd. Het is
daarbij van belang dat binnen het veld (uitkomst)maten worden ontwikkeld die in relatie
staan tot gezondheid en waar consensus over is waardoor vergelijking van interventies
mogelijk wordt (benchmarking). Landelijke organisaties met expertise op het terrein van
evaluaties kunnen met name op lokaal niveau – indien nodig – ondersteuning bieden bij
het uitvoeren van evaluaties.
Ook de cliënttevredenheid komt slechts in een klein deel van de procesevaluaties van
preventieve interventies aan de orde. Juist in een vraaggerichte (beleids)omgeving zou
meer aandacht mogen bestaan voor cliënttevredenheid.

4. Extra informatiecategorie

De overheid streeft in het VBTB-traject (Van Beleidsbegroting Tot Beleidverantwoording)
naar het transparant maken van beleidsprestaties in relatie tot de ingezette middelen. In
het huidige stramien voor de brancherapporten valt een grote hoeveelheid informatie
binnen de categorie ‘kwaliteit’. Het daadwerkelijke resultaat van het gebruik van de
interventies – in termen van gezondheid of in uitkomstmaten die de relatie met
gezondheid duidelijk maken – kan beter zichtbaar worden gemaakt wanneer aan de
bestaande vijf informatiecategorieën een zesde wordt toegevoegd: te weten ‘outcome’.
Dit ondanks het feit dat de bepaling daarvan vaak niet eenvoudig is.
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Lijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingen

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CIE (RIVM) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie
CIW Commissie Integraal Waterbeheer
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CVZ College Voor Zorgverzekeringen
CZE (RIVM) Centrum voor chronische Ziekten Epidemiologie
CZO (RIVM) Centrum voor Zorgonderzoek
DHV Districts Huisartsen Vereniging
GGD Gemeentelijke/gewestelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GVO Gezondheidsvoorlichting (voorlichting en training)
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
ISIS Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem
IVO Instituut voor onderzoek naar leefwijzen en verslaving
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der

tuberculose
KvW Keuringsdienst van Waren
LCI Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding
LETB Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker
LGO (RIVM) Laboratorium voor Geneesmiddelen Onderzoek
LHV Landelijke Huisartsenvereniging
LINH Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
LIS Letsel Informatie Systeem
LIS (RIVM) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening
LIO (RIVM) Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek
LSO (RIVM) Laboratorium voor Stralingsonderzoek
LVO (RIVM) Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins
LRCB Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker
MORGEN Monitoring van risicofactoren en gezondheid in Nederland
MGB (RIVM) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming
NEMESIS Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
NHG Nederlands Huisartsengenootschap
NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opiniepeiling
NISSO Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NMT Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
NSPH Netherlands School of Public Health
NTR Nederlandse Tuberculose Register
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
OKZ Ouder- en kindzorg
OSA Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
PAGO Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PEA Provinciale Ent Administratie
PIENTER Peiling Immunisatie Effect Nederland Ter Evaluatie van het

Rijksvaccinatieprogramma
POLS Periodiek Onderzoek Leefsituatie
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PREZIES Preventie Ziekenhuisinfecties door Surveillance
RIE Risico Inventarisatie en -Evaluatie
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RGO Raad voor Gezondheidsonderzoek
RUU Rijksuniversiteit Utrecht
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RVD Rijksvoorlichtingsdienst
RVP Rijksvaccinatieprogramma
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SCV Stichting Consument en Veiligheid
SES Sociaal-economische status
SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen
StOEH Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie
StOET Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren
SVM Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TNO-PG TNO Preventie en Gezondheid, Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek
UvA Universiteit van Amsterdam
VC Voedingscentrum
VCP Voedselconsumptiepeiling
VIKC Vereniging van Integrale Kankercentra
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning
WCPV Wet collectieve preventie volksgezondheid
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WOK Werkgroep Onderzoek Kwaliteit van de zorg
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZON-MW Zorgonderzoek Nederland – Medische Wetenschappen
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Verklarende woordenlijstVerklarende woordenlijstVerklarende woordenlijstVerklarende woordenlijst

term beschrijving

Care Primair op verpleging en verzorging gerichte
deel van de gezondheidszorg.

Case-finding Opsporing van een ziekte bij een persoon
met een verhoogd risico daarop, tijdens een
contact in de gezondheidszorg, waarbij de
reden voor het contact a priori een andere is
dan de op te sporen ziekte.

Conceptueel model Een geconstrueerd schema waarin een
aantal begrippen in hun onderlinge verband
staan weergegeven en dat verwijst naar de
werkelijkheid.

Cure Primair op genezing gerichte deel van de
gezondheidszorg.

Determinant Een factor die van invloed is op de
gezondheid of, in termen van meetbare
grootheden, op de gezondheidstoestand.

Doelmatigheid Een zodanige inzet van middelen dat deze in
redelijke verhouding staan tot de daarmee
gegenereerde verbetering van de
gezondheidstoestand.

Doeltreffendheid Zie effectiviteit

Effectiviteit De mate waarin (vooraf) geformuleerde
doelstellingen in de praktijk worden bereikt.

Facetbeleid Beleid dat buiten de strikte
volksgezondheidssfeer valt, maar waarbij
toch sprake is van het voorkómen van
gezondheidsschade.

Gezondheid Optimaal functioneren in lichamelijk,
psychisch en sociaal opzicht, gezien als
proces tot behoud van het evenwicht tussen
de eigen vermogens en omgevingsfactoren.
Het begrip omvat zowel een aspect van een
‘ideaalsituatie’ als van een subjectieve, tijd-
en plaatsgebonden interpretatie.

Gezondheidstoestand Gezondheid zoals omschreven in termen van
objectief meetbare grootheden of
indicatoren.

GVO Gezondheidsvoorlichting, een verzameling
van interventies gericht op de eigen
inspanningen en leefwijzen van mensen als
belangrijke factoren die bepalend zijn voor
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ziekte en gezondheid. GVO beschouwt
gezondheidsproblemen door de relatie
tussen gezondheid en gedrag centraal te
stellen. Gangbare methoden hiervoor zijn
voorlichting en training.

Incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe
personen met een bepaalde ziekte in een
bepaalde periode, absoluut of relatief.

Indicatie De in de interactie tussen aanbod
(deskundigen/hulpverleners) en vraag
(patiënten/cliënten/consumenten)
geformuleerde noodzakelijk geachte
interventie(s). In dit rapport wordt echter
meer uitgegaan van de geformuleerde
noodzakelijk geachte interventie als dit
volgens medisch-wetenschappelijke
inzichten passend was.

Indicator Een meetbare grootheid die een beeld geeft
van een bepaald aspect van de
gezondheidstoestand (lichamelijk,
psychisch, sociaal). Aggregatie van
metingen op individueel niveau levert
indicatoren op populatieniveau.

Interventie Activiteit met als doel het beïnvloeden van
een determinant of ziekte in de gewenste
richting.

Levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten
levensjaren op een bepaalde leeftijd.

Monitoring Het uitvoeren en analyseren van
routinemetingen gericht op het opsporen
van veranderingen in de
gezondheidstoestand van de bevolking en
de determinanten daarvan.

Prevalentie Het aantal gevallen of personen met een
bepaalde ziekte op een bepaald moment
(punt-prevalentie) of in een bepaalde
periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-
prevalentie), absoluut of relatief.

Primaire preventie Preventie met het doel een ziekte te
voorkómen door het wegnemen van de
oorzaken. Hierbij is een ‘gezonde’ populatie
de doelgroep en het streven is om door
beïnvloeding van de determinanten het
optreden van ziekten en aandoeningen te
verlagen.
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Risicofactor Specificering (niveau, waarde, kenmerk) van
een determinant waarbij een verhoogd
relatief risico bestaat.

Secundaire preventie Opsporen van een ziekte of een risicofactor
van een ziekte voordat de ‘patiënt’ zich van
de ziekte bewust is, gevolgd door adequate
behandeling.

Sociaal-economische status Positie die iemand inneemt in de sociale
hiërarchie, gemeten aan de hand van
opleiding, inkomen of beroepsstatus.
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen

Bijlage I: Geconsulteerde organisaties en personenBijlage I: Geconsulteerde organisaties en personenBijlage I: Geconsulteerde organisaties en personenBijlage I: Geconsulteerde organisaties en personen

MEDEWERKERS EXTERNE ORGANISATIESMEDEWERKERS EXTERNE ORGANISATIESMEDEWERKERS EXTERNE ORGANISATIESMEDEWERKERS EXTERNE ORGANISATIES

organisatie naam

CBS Hr. G. Bruinooge
Hr. L. Vollemans
Hr. O. van Hilten
Hr. J. Smit

Consument & Veiligheid Hr. W. Rogmans
Mw. S. Mulder

CTG Hr. H. van Vliet
CVZ Hr. G.A. de Valk

Mw. M. Kroes
Mw. M. Mangré

GGD-NL Hr. M. de Vries
Mw. P. Uniken-Venema

IGZ Mw. A. Ambler-Huiskens
KvW Hr. G. Koenen

Hr. P. Peters
NIGZ Hr. G. Molleman

Mw. H. Kok
Hr. G. van de Zanden
Mw. J. Keijsers

NIVEL Hr. D. de Bakker
Hr. J. Hutten

NIZW Hr. B. Prinsen
Hr. K. Bakker

SCP Hr. J. Timmermans
TNO-PG Mw. M.W. de Klein-

Vrankrijker
Mw. S.P. Verloove-Vanhorick
Hr. V.A. Guttinger
Hr. H.M.E. Miedema

Trimbos-instituut Hr. P. Cuijpers
Voedingscentrum Mw. Y.E.C. van Sluys

Hr. B. Breedveld

RIVM-RIVM-RIVM-RIVM-MEDEWERKERSMEDEWERKERSMEDEWERKERSMEDEWERKERS

centrum/laboratorium naam

CIE Mw. Y. van Duynhoven
Mw. M. Conyn-van Spaendonck

CZE Mw. M. Verschuren
Mw. S. Picavet
Mw. M. Ocké
Mw. J. Schuit

LGO Hr. H. Derks
LIO Hr. T.G. Kimman
LIS Hr. J. Schellekens
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Hr. G. Loeber
LSO Hr. M. Brugmans

Hr. J. Lembrechts
MGB Hr. A. Henken
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Bijlage II: Inventarisatie van de informatiebronnenBijlage II: Inventarisatie van de informatiebronnenBijlage II: Inventarisatie van de informatiebronnenBijlage II: Inventarisatie van de informatiebronnen

informatiecategorieinformatiecategorieinformatiecategorieinformatiecategorieaangrijpingspuntaangrijpingspuntaangrijpingspuntaangrijpingspunt5555

vraagvraagvraagvraag aanbod en capaciteitaanbod en capaciteitaanbod en capaciteitaanbod en capaciteit gebruik en productiegebruik en productiegebruik en productiegebruik en productie financieringfinancieringfinancieringfinanciering kwaliteit en effectiviteitkwaliteit en effectiviteitkwaliteit en effectiviteitkwaliteit en effectiviteit
PreventievePreventievePreventievePreventieve
interventiesinterventiesinterventiesinterventies
die aandie aandie aandie aangrij-grij-grij-grij-
pen op risi-pen op risi-pen op risi-pen op risi-
cofactorencofactorencofactorencofactoren

LeefstijlLeefstijlLeefstijlLeefstijl VoedingVoedingVoedingVoeding TNO Voeding
VCP
CBS
POLS
TNO-PG
Peilingen borstvoeding

NIGZ
Database activiteiten en projecten
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
Thuiszorg exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
VC
Campagneverslag ‘goede voeding,
wat let je?’ 1999
IGZ
GVO bij GGD’s: rapport van een
inspectieonderzoek
NIVEL, OSA, Prismant
Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn

VC
Resultaten tussenmeting
Effectevaluatie
campagne ‘goede
voeding, wat let je?’
Bereik van project ‘Eet &
Woon, Veilig & Schoon’
TNO-PG
Gebruik van foliumzuur

VC
Campagneverslag
‘goede voeding, wat
let je?’ 1999
Financiering van
Hygiënecode
Financiering van
project ‘Eet & Woon,
Veilig & Schoon’

VC
Resultaten tussenmeting
Evaluatie campagne
‘goede voeding, wat let
je?’
Hygiënecode voor de
privéhuishouding
Evaluatie van project ‘Eet
& Woon, Veilig &
Schoon’
NIGZ
Overzichtsstudie
Gezonde voeding
Kwaliteitskenmerken
Preffi
TNO-PG
Evaluatie van het project
‘Foliumzuur al voor je in
verwachting bent!’

RokenRokenRokenRoken Trimbos
Peilstation-onderzoek
Scholieren
CBS
POLS
Stivoro
NIPO-enquête

NIGZ
Database activiteiten en projecten
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
Instellingen voor thuiszorg
exploitatiegegevens,
NIVEL, OSA, Prismant
Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn
Defacto
Jaarverslag Stivoro 2000

Defacto
Bereik van de
rookpreventieactiviteiten

Defacto
Jaarverslag Stivoro
2000

TNO-PG
Onderzoek naar passief
roken
NIGZ
Overzichtsstudie
Tabaksgebruik jeugdigen
Kwaliteitskenmerken
Preffi
Trimbos
Monitoring effecten
‘Gezonde school en
genotmiddelen’

                                                     
5 In deze bijlage ontbreekt preventie die wordt uitgevoerd op het grensvlak van welzijn en zorg zoals preventie van opvoedingsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsproblemen en
kindermishandeling. in het vervolgtraject wordt de plaats van dergelijke interventies nader bekeken. De informatiebronnen zijn nu geordend naar de risicofactor/determinant of ziekte/aandoening
waar ze op aangrijpen. In de toekomst wordt het mogelijk gemaakt om de bronnen ook vanuit andere invalshoeken te bekijken, bijvoorbeeld geordend naar setting (wijk, buurt, school etc.) of
doelgroep (jongeren, ouderen, allochtonen etc.).  
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AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol Trimbos
Peilstation-onderzoek
Scholieren
CBS
POLS
IVO
Probleemdrinkers
(vermeld in Zorgnota
2001)

Zie ook: deelrapport GGZ
en MZ

NIGZ
Database activiteiten en projecten
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
GGZ exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

RVD/DTC
Tracking onderzoek
NIGZ
Overzichtsstudie
Alcoholmisbruik door
jeugdigen
Kwaliteitskenmerken
Preffi
Trimbos
Monitoring effecten
‘Gezonde school en
genotmiddelen’

Seksueel gedragSeksueel gedragSeksueel gedragSeksueel gedrag Trimbos
NEMESIS

NIGZ
Database activiteiten en projecten
Stichting SOA-bestrijding
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
RIVM-CIE
Overzicht van de actoren (rapport
441500011)
NISSO, Schorerstichting, Transact,
SOA bestrijding
Inventarisatie en evaluatie
seksuele gezondheidsbevordering

Gemeentefonds
WCPV
Stichting SOA-
bestrijding
Jaarverslag SOA-
bestrijding

RUU
Stichting SOA-bestrijding
RIVM
NISSO, Schorerstichting,
Transact, SOA
bestrijding
Inventarisatie en
evaluatie seksuele
gezondheidsbevordering

BewegenBewegenBewegenBewegen TNO-PG
Bewegen en gezondheid
CBS
POLS
Sport in Nederland
(sportbelangstelling)
RIVM-CZE
MORGEN
RIVM-VTV
Sterfte en het aandeel
van een gebrek aan
lichamelijke activiteit
daarin (afkomstig uit
zorgnota 2001)

CBS
Statistiek Sportaccommodatie &
Watersport
Statistiek Sportclubs &
Sportscholen
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
NOC*NSF
Ledental NOC*NSF
NIGZ
Database activiteiten en projecten

CBS
POLS
Sport in Nederland
SCP
Aanvullend
Voorzieningengebruik
Onderzoek

NOC*NSF
Begroting ‘Jeugd in
Beweging!’

TNO-PG
Waardering van
‘Nederland in Beweging!’
NIGZ
Overzichtsstudie
Sportparticipatie en
bewegingsbevordering
Kwaliteitskenmerken
Preffi

DruggebruikDruggebruikDruggebruikDruggebruik Trimbos
Peilstation-onderzoek
Scholieren

Zie ook: deelrapport GGZ
en MZ

NIGZ
Database activiteiten en projecten
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
GGZ exploitatiegegevens
structuur- en personeelsgegevens

Trimbos
Aantal
telefoongesprekken en
vragen bij de
Drugsinformatielijn

Trimbos
Tevredenheidsonderzoek
Drugsinformatielijn
Monitoring effecten
‘Gezonde school en
genotmiddelen’
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GebitsverzorgingGebitsverzorgingGebitsverzorgingGebitsverzorging CBS
POLS

CBS
Praktijken van tandartsen

GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

CVZ en NMT
Kwalitand
NIGZ
Kwaliteitskenmerken
Preffi

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid SCV
Ongevallen in Nederland
Privé Ongevallen
Registratie Systeem
Jaarrapportage Letsel
Informatie Systeem
CBS
POLS (1997/1998)
Verkeersongevallen

SCV
Projectendatabank
Jaarplannen SCV
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

SCV
Projectevaluaties
NIGZ
Overzichtsstudie
Veiligheid in de
privésfeer
Kwaliteitskenmerken
Preffi

StresshanteringStresshanteringStresshanteringStresshantering
en ontspanningen ontspanningen ontspanningen ontspanning

Trimbos
NEMESIS

Zie ook: deelrapport GGZ
en MZ

CBS
Recreatiestatistieken

SCP
Sociaal & Cultureel
Rapport (Sociaal Beleid)

GokkenGokkenGokkenGokken Trimbos
Peilstation-onderzoek
Scholieren

Zie ook: deelrapport GGZ
en MZ

NIGZ
Database activiteiten en projecten
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
GGZ exploitatiegegevens
structuur- en personeelsgegevens

FysiekeFysiekeFysiekeFysieke
omgevingomgevingomgevingomgeving

Micro-organismenMicro-organismenMicro-organismenMicro-organismen RIVM-MGB
Voedselinfecties &
Voedselvergiftigingen
RIVM
Milieumonitor
GGD-NL
Project GES stad en
milieu
Prismant
WZV-enquête

KvW
NIGZ
Database activiteiten en projecten
(voorlichting)
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
VC

VC
Grande Quisine Foodstep

VC
Gedragscode
wetenschappelijke
onderbouwing
gezondheidseffecten
Stichting
Consument&Veiligheid,
TNO-PG
Database en projecten
GGD-NL
Richtlijnen Medische
Milieukunde
RIVM-CZO
Economische evaluatie
preventie
campylobacteriose

PrionenPrionenPrionenPrionen
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GeluidGeluidGeluidGeluid TNO-PG
Peilingen en
inventarisatieonder-
zoeken
Onderzoek naar de
effecten van geluid en
trillingen

TNO-PG
Kennisbestand Verstoringen en
Urbis

StralingStralingStralingStraling RIVM
Medische
Stralingsbelasting
NMT
Tandheelkundige
consumptie

RIVM-LSO
Informatiesysteem Medische
Stralingstoepassingen

ChemischeChemischeChemischeChemische
stoffenstoffenstoffenstoffen

CIW
Bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater

SocialeSocialeSocialeSociale
omgevingomgevingomgevingomgeving

ArbeidArbeidArbeidArbeid CBS
EBB/POLS (SZW-
publicatie Arbeids-
omstandigheden 2000)

CBS
Arbo-diensten exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
NIVEL, OSA, Prismant
Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn 2000

NIGZ
ISO-gecertificeerd
kwaliteitssysteem voor
projecten op het gebied
van arbeid en gezondheid
(centrum GBW)
Overzichtsstudie
Arbeidsgerelateerde
aandoeningen en
gezondheidsbevordering
op de werkplek

Sociale relatiesSociale relatiesSociale relatiesSociale relaties SCP
Sociaal Cultureel Rapport

BiologischeBiologischeBiologischeBiologische
factorenfactorenfactorenfactoren

BloeddrukBloeddrukBloeddrukBloeddruk RIVM
MORGEN
Peilstation HVZ

NIVEL
Huisartsenregistratie

NIVEL
Landelijk Informatie
Netwerk Huisartsenzorg
CVZ
Geneesmiddelen
informatieproject
Stichting Farmaceutische
kengetallen

TNO-PG
Screening hoge
bloeddruk

CholesterolCholesterolCholesterolCholesterol RIVM
MORGEN
Peilstation HVZ

StOEH
NIVEL
Huisartsenregistratie

NIVEL
Landelijk Informatie
Netwerk Huisartsenzorg
CVZ
Geneesmiddelen
informatieproject
SFK
Farmaceutische
kengetallen

TNO-PG
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LichaamsgewichtLichaamsgewichtLichaamsgewichtLichaamsgewicht CBS
POLS
RIVM-CZE
MORGEN

GlucoseGlucoseGlucoseGlucosetolerantietolerantietolerantietolerantie RIVM-CZE
MORGEN

ImmuunsysteemImmuunsysteemImmuunsysteemImmuunsysteem RIVM-CIE
ISIS

PersoonskenmerkPersoonskenmerkPersoonskenmerkPersoonskenmerk
enenenen

Zie: deelrapport GGZ en
MZ

InterventiesInterventiesInterventiesInterventies
die aangrij-die aangrij-die aangrij-die aangrij-
pen oppen oppen oppen op
ziekten enziekten enziekten enziekten en
aandoe-aandoe-aandoe-aandoe-
ningenningenningenningen

Infectie-Infectie-Infectie-Infectie-
ziektenziektenziektenziekten

InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza CBS
Bevolkingsstatistiek
(65+’ers)
POLS
NIVEL
CMR Nijmegen en
Registratienet huisartsen

NIVEL
Registratienet huisartsen
DHV
Jaarverslag ?
SVM
Nationaal Programma
Grieppreventie

NIVEL, LHV, NHG, WOK
LINH
CBS
POLS

CVZ NIVEL, LHV, NHG, WOK
LINH
EUR
RIVM-CZO
Economische evaluatie
RUG
GUIDE
Juliuscentrum
Kosten-
effectiviteitsstudie

KinderziektenKinderziektenKinderziektenKinderziekten CBS
Bevolkingsstatistiek
(aantal pasgeborenen)
POLS

RIVM/SVM
CBS
Thuiszorg exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

IGZ
PEA

CVZ RIVM-CZO
Economische evaluatie
LCI
Protocollen
RIVM-CIE
Pienterstudie
RIVM-LVO
Registratie bijwerkingen
TNO-PG

Tropische ziektenTropische ziektenTropische ziektenTropische ziekten CBS
Reizen naar risicolanden

CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

ZVN RIVM
Reizigersziekten die
kunnen worden
voorkomen

TuberculoseTuberculoseTuberculoseTuberculose RIVM-CIE
ISIS

RIVM
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
NIVEL, OSA, Prismant
Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn 2000

IGZ
Ministerie VWS
GGD’en
Jaarverslagen

KNCV KNCV
LCI
Protocol
antibioticumprofylaxe
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SOASOASOASOA GGD-NL
Nederlandse Hepatitis
Stichting
RIVM
ISIS

Nederlandse Hepatitis Stichting
GGD-NL
PEA
CBS
GGD exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens
Stichting SOA-bestrijding
Jaarverslag SOA-registratie

CVZ
Registratie Screening op
hepatitis B bij zwangeren
IGZ
Drempelvrije klinieken
SOA
SOA-bestrijding
Jaarverslag SOA-
registratie

CVZ CVZ
Uitvoeringstoets voor
uitbreiding van vaccinatie
bij kinderen
RIVM
GGD-NL
SOA-bestrijding

Ziekenhuis-Ziekenhuis-Ziekenhuis-Ziekenhuis-
infectiesinfectiesinfectiesinfecties

Prismant
Ziekenhuisopnamen

NIVEL, OSA, Prismant
Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn 2000

RIVM-CIE
PREZIES

RIVM-CIE
PREZIES
CBO
Protocollen

Gastro-intestinaleGastro-intestinaleGastro-intestinaleGastro-intestinale
infectiesinfectiesinfectiesinfecties

Zie ook: Voeding

Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-
vormingenvormingenvormingenvormingen

BorstkankerBorstkankerBorstkankerBorstkanker CBS
Bevolkingsstatistiek
(vrouwen van 50-75 jaar)

Vereniging van Integrale
Kankercentra
Stichting Opsporing Erfelijke
Tumoren
CVZ
Coördinatiecommissie
bevolkingsonderzoek borstkanker

LETB
LRCB

CVZ
Subsidie AWBZ

LETB LRCB
CVZ
kwaliteitsprogramma’s

Baarmoeder-Baarmoeder-Baarmoeder-Baarmoeder-
halskankerhalskankerhalskankerhalskanker

CBS Bevolkingsstatistiek
(vrouwen van 30-60 jaar)
POLS

NIVEL
Huisartsenregistratie
CVZ
Coördinatiecommissie
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
DHV

CBS
POLS
NIVEL
Landelijk Informatie
Netwerk Huisartstenzorg

CVZ CVZ
Kwaliteitsrichtlijnen
NIVEL
Landelijk Informatie
Netwerk Huisartstenzorg

Dikke darm enDikke darm enDikke darm enDikke darm en
endeldarmkankerendeldarmkankerendeldarmkankerendeldarmkanker

StOET

PsychischePsychischePsychischePsychische
aandoe-aandoe-aandoe-aandoe-
ningenningenningenningen

TNO-PG
Peilingen JGZ

CBS
GGZ exploitatiegegevens,
structuur- en personeelsgegevens

AangeboAangeboAangeboAangeborenrenrenren
en erfelijkeen erfelijkeen erfelijkeen erfelijke
aandoe-aandoe-aandoe-aandoe-
ningenningenningenningen

NeuraleNeuraleNeuraleNeurale
buisdefectenbuisdefectenbuisdefectenbuisdefecten

VC TNO-PG
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Het deelrapport Preventie maakt onderdeel uit van het brancherapport

Volksgezondheid. Het brancherapport Volksgezondheid, dat in 2001

voor het eerst wordt uitgebracht, verschijnt gelijktijdig met de Zorgnota

2002 en de VWS-begroting 2002. Het brancherapport beoogt een beeld

in feiten en cijfers te geven van de stand van zaken op de beschreven

terreinen. De eerste proeve van het brancherapport Volksgezondheid

bestaat uit de deelrapporten preventie, cure, geestelijke gezondheids-

zorg en maatschappelijke zorg en care. 

Het deelrapport Preventie is in opdracht van het Ministerie van VWS

opgesteld door het RIVM. 

Deze eerste proeve bevat een presentatie van het preventieterrein; 

de organisatorische context waarbinnen de aan zorg gerelateerde

activiteiten plaatsvinden; een overzicht van mogelijk te rapporteren

feiten en cijfers en een eerste analyse van enkele knelpunten in de

informatievoorziening. In overleg met belanghebbende partijen zal 

dit deelrapport verder worden uitgebouwd.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


